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A  N  N  O 

TORICO, 
DIÁRIO  PORTUGUEZ> 
NOTICIA  ABREVIADA 

DE   PESSOAS   GRANDES,  E  COUSAS  NOTÁVEIS 

D  E 

PORTUGAL. 





>.' ANNO  HISTÓRICO, 
DIÁRIO  PQRTUGUEZ, 

NOTICIA    ABREVIADA 

De  peffòas  grandes,  e  couías  notáveis  de  Portugal, 
A    SABER: 

DOS  SANTOS  CANONIZADOS,  EVAROENS  VENERÁVEIS  EM  SANTIDADE  : 

Dos  Fundadores  de  Religioens:  Dos  Sumos  Pontífices:  Dos  Car deães:  Dos  Arcebifpos,  e  Bifpos, 
que  maisfatisfi^raõ  as  obngacoens  de  Prelados:  Dos  Reys,  Rainhas,  Príncipes  ,  Infantes:  Dos 
feus  nafcimeutos ,  bautifmos ,  coroaçoens ,  e  caf amentos  dentro,  e  fora  do  Reyno  :  Dos  filhos  dos 
mefmos  Reys,  Príncipes,  e  Infantes,  havidos  fora  do  matrimonio:  Dos  ferenilfimos  Duques  ,e 
Duquesas  de  Bragança:  de  feus  filhos,  e  filhas :  Dos  Varoens  mais  f amo/os  em  Armas  ,e  valor : 
Dos  mais  infignes  em  letras,  e  Efcritos:  Dos  Poetas,  e  Oradores  mais  [jugulares:  Dos  Afinijiros  , 
e  Cortejos  mais  celebres :  Dos  milagres  mais  admiráveis :  Dos  Santuários  mais  illuílres:  Dos 
Templos,  e  Mojieircs  maisfumptuofos:Das  batalhas,  e  vitorias  terrefles ,  e  navass:  Das  funda- 
çoens ,  conqHÍÍias ,  e  defenfas  de  Praças .  e  Fortalezas :  Das  navegaçoens  mais  decantadas :  Dos 
defcobrimeutos  de  novos  mares ,  e  de  novas  terras :  D.:s  pa?^s  celebradas  entre  Portugal,  e  ou- 

tras Potencias'-  Dos  fmaes  do  Ceo ,monftrcs,pef(es,n;vtjra'>;ósyÍH:endios , terremotos,  e  de  to- 
dos os  outros  cafos ,  trágicos ,  bélicos ,  politicas ,  c  por  ovtro  qualquer  modo  memoráveis }  perten- 

centes a  Portugal  ,  e  fuecedidos ,  ou  nome/mo  Reyno,  oujóradelle. 

0FFEREC1D0 

A     E    L    R    E    Y 

D.  TO  AO  V. 
•/nosso  senhor 

POR    LOURENQO    TUSTINIANO    DA    ANNUNCIAQAO , 
Cónego  Secular   da  Congregação   de  S.  Joaõ  Evangeliíta. 

COMPOSTO 
PELO      PADRE      MESTRE 

FRANCISCO  DE  S.  MARTA, 
Cónego  Secular ,  Chronifta ,  e  Geral  da  Sagrada  Congregação  de  S.  Joaò  Evange- 

liíla ,  Lente  de  Filoíolia ,  e  Theologia  ,  Qualificador  do  S.  Officio  ,  Examina- 
dor das  trez  Ordens  Militares  ,  Provedor  do  Hofpital  Real  das  Caldas. 

TOMO  PRIMEIRO. 
Segunda  vez  impre{fot  e  acrefcentaâo,  que  comem 

JANEIRO  %  FEVEREIRO  ,    MARC,0  ,   ABRIL, 

LISBOA 
NaOfíicinâ,eàcufta  deDOMINGOS  GONSALVES. 

M.  DCCXLIV. 

Comtodas  as  licenças  nece [farias  >  e  Privilegio  Real. 
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SENHOR. 

^        ...  -é  mk 
V     -      _  K-^J     , 

g«^  j  ##*  *w  outro  te?npo  teve  a  fortu- 
na de  merecer  alceai  protecção  de  V.  Magefiade  ,  torna  hoje 

aprejenca  de  F.àdageflade  mais  amplo  para  que  F,  Magefia- 
§  iij  de 



de  lhe  continue  a  mefma  mercê ,  que  pela  m Ateria  de  que  tratÁ 

jc  lhe  deve  de  jufliça  ,por  Jer  hum  Compendio  dos  jutcefjos  no- 

táveis dos  ̂ Rejnos ,  e  conquijlas  de  V.  M age  fade.    O  Vadre 
Francifco  de  S.  Maria,  que  delineou  ejla  obra,  e  dijpo^  os  ma- 

ter iaes  tara  ella  ,por  lhe  faltar  ávida,  nao pode  aperfáçoallay 

nem  oíferecella  aV.Mageftadc,como  determinava. ku  com  o  de- 
fejo  de  que  naoperecejfe  efe  preciojo  Thefouro  de  noticiasse  que 

obra  tao  útil  aparece  fie  em  publico, tomei  o  trabalho  de  ordenai- 
la,  e  de  juprir  algumas  faltas.  E  vendo  ,  que  efles  eferitos  nao 
[ao  deftguaes  aos  outros  do  mefmo  Tadre,  que  todos  merecerão 

a  TZfgiâ  protecção \ para  de  algum  modo  jatisfa^er  ao  affeão% 

com  que  me  devo  lembrar  do  Autor  da  obra  ,   augmentando- 
Ihe  a  elle  a  merecida  fama  ,  e  a  minha  f agrada  Congregação 

ejle  credito  ,  nao  duvidei  public  ali  a  a  primeira  ve^:   e  como 

naquelle  tempo  foi  bem  recebida  ,  e/pero  que  agora  tenha  a  mef- 

ma  fortuna  por  aparecer  mais  cheya  de  noticias  ,  e  porque  tam- 
bém fahe  defendida  com  ojoberano  efeudo  doirai  Nome  de 

V .  Adageflade  ;  em  cuja  benignidade,  e  generofo  animo  confio y 

que  afim  como  no  dilatado  Emis ferio  dajua  vafla  Monarquia 

comas  Mage fofas  lu^esdojeu  Régio  efplendor  fa^felices 
os  dias ,  e  com  os  [eus  benévolos  influxos  fa^  profperos  os  annos, 

fará  também ,  que  ejle  Diário  fe  illufre  com  algum  reflexo  de 
tanta  lu^  e  o  An  no  Hiftorico  go^e  a  felicidade  de  t ao  alto 

influxo ,  para  que  j em  receyo  algum  apareça  no  Orbe  literário-,  e 
neíle  fe  publique  hum  novo  tefemunho  das  gloriofas  acçoens 

dos  %eaes  Progenitores  de  V.  Mageflade,  e  das  fuás  grandes 

virtudes  ,  e  fe  conheça  com  admiração  ,  que  V.  Adageflade 

imitando  tao  altos  exemplos  foube  exceder  a  te  dos ,  e  tem 
conflituido  o  Mundo  em  tal  obrigação  ,  que  todos,  quantos  J ao 

capares  de  rogar  ao  Altiffmo  T)eos ,  orao  ince fant emente  pe- 
la vida,  e  faude  de  V .  Adageflade^  a  qual  o  mefmo  Senhor  con- 

jerve  a  V.Magefade  por  tao  dilatados  annos  como  feus  V a  foi- 
los  defejaO)  e  haomifler. 

Lourenço  fujliniano  da  Annmciaçao* 



LICENÇAS. 
DO  SANTO  OFFICIO. 

aprovação  do  M.  R.  P.  Mejire  Fr,  Manoel  Guilherme  ,  da  Sa- 
grada Ordem  dos  Pregadores ,  Lente  de  Theo/o<yat  §hialefica- 

dor  do  Santo  OJfiao  ,  Examinador  Sy nodal ,  do  P  adro  a» 
do  Real ,  e  das  trez  Ordens  Militares ,  6}V. 

EMINENTÍSSIMO  senhor. 

OBedecendo  a  Voíía  Eminência,  li  o  primeiro  Tomo  da 

obra  intitulada  :   Armo  H 'iflor tco  ,  que  compoz   o  Padre 
Mcftre  Franciíco  de  Santa  Maria  ,  Cónego  da  Sagrada 

Congregação  do  Evangelifla,  Qualificador  do  Santo  Oíficio, 
c  Cronitta  da  fua  Religião.    No  tal  livro  naõ  coníidcro  coaía 

contra  a  Fé  ,  oo  bons  coftumes  ,•  muito  ílm  que  admirar ,  envejar, 
e  agradecer,  nas  deleitofas  noticias,  que  nos  recopilou  ,no  be- 
liííimo ,  puro,  c  dclafectado  eftylo,  com  que  as  propõem,  e 
iobic  tudo  na  prudente  indiferença ,  com  que  falia  nas  mate» 

rias  queftionadas.    Por  naô  dizer  muito,  recopilo  quanto  qai- 
zera  dizer ,  que  me  parece  foi  força  de  eípecial  Providencia  em- 
prender  cftc  douto  Meftrc  femelhante  methodo  de  eíerever,  pa- 

ra que  de  feliz  Cronifta  da  lua  Religião  ,  o  fo(Te  de  todas  as 

Religioens,  c  de  toda  a  Monarquia  Portugucza.  S.  Domingo* 
de  Lisboa  2  4.  de  Março  de  1 7 1 3 . 

Fr.  Manoel  Guilherme. 

Apri* 



nwrçaõ  do  M  R.  P.  Mepre  Fr.  Joze  de  Sonfa  ,  Provnictal  da 
Sagf  ada  Ordem  do  Monte  do  Carmo  ,  Lente  de  tdojofia  ,  e 

Tbeoíogia  ,  Qualificador  do  Santo  -Gfjuio,  Sf£ 

EMINENTÍSSIMO  senhor. 

Or  mandado  de  V.  Eminência  revi  o  livro  intitulado  Anno 

llijloricO)  Diário Portugnez,  que  compoz  o  R.  Padre  Meítre 
Fr3ncifco  de  Sanca  Maria  ,  Geral  da  Sagrada  Congregação 

cio  Evangelina  ,  e  Oonifta  da  fua  Religião ,  e  logo  que  li  o  nome 
do  í  a  Aoror,  oconíidcicy  digno  dasaprovaçoens,  com  que  fa- 
hiraõ  a  luz  os  mais,  que  o  feu  fecundo  engenho  produzio  j  por- 

que não  podia  ler  parco  pequeno  o  de  hum  talento  faõ  notoria- 
mente crecido  ,  como  igual  nas  fuás  obras,  e  de  quem  podemos 

dizer,  o  qae  da  fâmoía  Roma  efcretfeo  Caíhodoro :  7ot  annis  con- 
finais ftmul fplendet  cara  ate  mrtuttt^  êf  quawon  t  ara  fit  gloria ,  non 

fignnfçifrr,  tntam  longo  jh 'mm ate ,  Vati&ta  $  feculis  Jais  produett  nobi- 
hs  vena  primários  \  ne/at  mde  altqnul nafci  medíocre. 

He  o  cal  livro  deleitavel  nas  noticiai ,  que  refere  com  íinceri- 
daJe,  e  fem  r.rFectaçaô,  recopilando  as  que  cem  grande  trabalho 
(t  podem  defenuanhar  de  muitos  volumes ,  e  as  que  talvez  jaziaõ 

fepúlca^as  T>oeíqueciro:*nto.  He  gloriofo  na  íua  matéria  ícm  nota 
de  vulgaridade*,  pois  ofFere.ee  aos  olhos  do  mundo  hama breve  ,  e 
pobiiiííima  perípectiva  de  f  us  Hecoes  ,  de  hias  proezas,  de  fuás 
maravilhas;  fenaõ  para  o  exemplo,  por  quah  inimicaveiç,iím  para 
admiração  por  quah  inacceíTiveis.  He  elevado  fem  jactância ,  pe- 

las akilTimas  rehbxorns,  que  como  precioíiííjmas  pedras,  nos  def- 
Cobre  engaftadas  no  rlniííimo  ouro  de  Tuas  noticias ,  que  podem  fer 
recreação  para  os  doutos  ,  doutrina  para  es  devotos,  documentei 
para  os  politicas.  He  finalmente  o  livro^m  tudo,  legitimo  filho,  e 
feia  gloria  immortal  do  venturofo  engenho  que  o  produ2Íc,  por- 

que em  cada  dia,dos  queconra,daiáâ  poiterid^de  quotidianas  n.c« 
ticias  da  faaexcellencia.  Nada  tem,  que  encontre  a  ucíL  Fé  ,  cu 

bons  coítumes,e  aííim  o  julgo  digno  de  impiiniii-ic.  Carmo  de 
Liíboa  3.  de  Abiii  de  171  3. 

//'.  Jçzè  de  Sciífa* 

1T%  G'de  reimprimir-fe  o  primeiro  tomo  do  Armo  Hi^orico^om- 
poílo  pelo  Padre  Mdlre  Fiftftcifco.de  Santa  Maria  ,  com  o 

acrecenumento  das  noticias  que /é  lhe  juntarão,  e  depus  d>.  im- 
preíío  tornará  conferido  para  íe  dar  licença  que  corra  ,  fem  a 
qual  nacS  correrá.  Lisboa  23.  de  Outeiro  de  1742. 
Fr.  Li.de Lancafire.     Teixeira,   Syha.   Soares.  Abreu,  Amaral 



DO  ORDINÁRIO- 
PO'de*fe  tornar  a  imprimir  o  livro,  de  que  íc  trata,  e depois 

dcimpicffo  tornará  para  fe  conferir ,  edâr  licença  para  que 
corra.  Lisboa  24.  de  Outubrode  1742. 

D.  Valério  Arcebtfpo  âe  Lacedemoma. 

DO   PAÇO. c 

Aprovação  do  Dom  Prior  mor  de  Palmela ,  ̂^  Pereira  de  La- 
cerda ,  </<?/?<?«  #$w  do  Algarve  ,  Cardeal  da  S.  L  R.  do  7:tulo 

de  Santa  Suzana  ,  Confelheiro  de  Eftado  delRey  Dom 
Joaõ  V,  Nojfo  Senhor. 

senhor. 

LI  efte  livro  de  ordem  de  V.Mageílade  intitulado-  Atino  tlifi 
torico  ,  Diário  P?rtuguezt  que  compozo  R,P.  M  Franciíco 

de  S.Maria,da  Sagrada  Congregação  do  Evangelizai  eten- 
òo  osfeus  efcritos conciliado  no  mundoaqueila  juíta,euniverf:il 

aceitação  ,  de  que  fe  faz  digno  fen  Autor ,  nefte  fe  excedeo  a  (i 
xnefmodetal  maneira,  que  naô  íó  feria  efcandalo  da  razaõ,mas 

offenfa  da  juftiça  negar  á  utilidade  comua  o  beneficio  detaõ  pro- 
veitofa  obra, pois  nella  com  fuave  eítylo^e  bem  ordenado  metho- 
dofeachaô  reduzidas  ahuma  breve  fummaaquellas  mefmas  no» 

ticias,  a  que  ainda  fahiria  curta  a  mais  dilatada  livraria  :  Eícreveo 
Corolianno  das  Tiaras, Damocharesdas  Mitras,  Manetho  dos  Ce- 

tros ,  e  Coroas  ,  Lippennio  das  Sciencias ,  Briífonio  das  Armas , 
Muzeo  Athenienfe  dasGeneologias,  Paííídoniodas  Artes,  Surio 
dos  Varoens  inílgnes  em  Santidade,  c  virtudes,  Trajano  Patricio 

da  variedade  dos  tempos,  e  Solino  da  tradição  dos  prodígios;  po* 
rèm  para  cada  huraa  deftas  idéas  feparadameote  foi  neceífano  o 

emprego  de  hum  homem  todo^mas  no  Autor  defte  livro  fuecede 

tanto  pelo  contrario,  que  todas  eftas  idéas  juntas  ,faõ  ainda  em- 
prego curto  do  feu  talento ,  pois  nefte  Diário  naõ  ló  efereve  com 

diftinçaõ,e  clareza  os  prodígios  mais  raros  ,  que  tem  acontecido 
neíle  Reyno,  e  fora  delle  na  diveríídade  dos  tempos:  naõ  íó  refere 

os  Heroes  Portuguezes ,  que  fe  abalizarão  em  Santidade ,  e  virtu- 
des ,  mas  também  dá  noticia  muito  individualmente  dos  que  fe 

avan- 



avcntajáraõ  com  deítreza  nas  artes,  dos  que  engrandecerão  com 
efplendor  as  famiIias,dos  que  efgrimiraô  com  terror  as  arrcas,dos 
que  ilíuftráraõ  com  admiração  as  feiencias,  dos  que  regerão  com 
juftiça  as  Coroas  ,  dos  que  oceuparaõ  com  piedade  as  Mitras  ,  e 
dos  que  íuítentaraõ  com  edificação  as  Tiaras^e  íe  a  mais  fe  exten- 
dera  a  nniverfalidade  da  hiíloria ,  ainda  para  efcreveila  íebrara 
coroprehençaõ  ao  Author  deftajpelo  quea  julgo  muito digna,dc 
que  V.  Mageftade  lhe  conceda  licença  para  a  dar  á  eftampa.pois 
naô  íó  naõ  contém  coufa  alguma  contra  o  ferviço  de  V.  Mageí* 
tade;  mas  fim  moitas  em  beneficio  deita  Monarquia,e  jufta  vaida- 

de da  Naçaõ  Portugueza.  Efte  he  o  meu  parecer.  Palmela  9.  de 
Mayo  de  171 3. 

D.Jozè  Pereira  de  Lacerda,  Prior  Mor  da  Ordem  de  Santiago* 

QUe  íe  poíía  tornar  a  imprimir  viftas  as  licenças  do  San- 
to Ofíicio ,  e  Ordinário ,  e  depois  de  impreflo  tornará  a  ef- 

taMezapara  fc  conferir,  taxar,  e  dar  licença  para  correr ,  íern 
a  qual  naõ  correrá.  Lisboa  27.  de  Outubro  de  1743» 

Pereira*  Teixeira. 



FFEREC,Oao  defe  jo  dos  curiofos, exponho  à  mordacida- 
de dos  críticos  efte  volnrae  ,  que  comprchende  os  primei- 
ros quatro  mezes  do  Anno  Hiitorico,  e  os  primeires  cento 

c  vinte  dias  do  Diário  Portuguez.Da  primeira  folha  confia  oinven- 

to,  o  titulo,  e  o  aííupto  de  toda  a  obra, e  no  corpo  delia  fe  verá  o  def- 
empenho,  e  o  eftyio.  Aqui  achará  ocuriofo  Leitor  muitas ,  e  diver- 
fas  noticiss,  em  que  pôde  exercitar  o  génio  ,  e  iníiruir  ,  naõ  inutil- 

mente ,  a  lua  aplicação.  Digo  ,  naõ  inutilmente ,  porque  fe  (  como 
diíleraõ  os  antigos, e  confeíTaõos  modernos)  a  hiitoriahe  mdlrada 
vida,e  o  oivel  das  acçoens  hamanas  j  nefte  compendio  de  hiftorias 
pode  cada  hum  regular  as  fuás  acçoens ;  já  imitando  as  heróicas ,  já 
compondo  as  que  o  naõ  faõj  que  por  eíía  meíma  cauía  íe  referem 
aqui,  naõ  íó  ss  que  podem  fervir  de  exemplo  ,  mas  cambem  muitas, 
que  produzirão  efcandalo.  Os  que  defejaõ  abraçar  os  diclames  da 
perfeição  Evangélica ,  tem  aqui  outros  tantos  efpelhos,  quantos  Uô 
os  Santos ,  cujas  vidas ,  e  acções  fummariamente  fe  referem.  Os  que 
fegoem  a  guerra,  ou  a  Corte,  ou  as  Univerfidad?s,  tem  outras  tantas 

idéas  dos  íeus  acertos,  quantos  íaõ  os  fámoíos  Generaes,  o.s  pruden- 
tes, e  atteQtosCortezãos,os  iníigncs,e  cxcellcntes  Lerrados,  de  que 

aqui  fe  trata.  Nas  acções  dos  Keys,c  Príncipes  amigos,  tem  junta- 
mente os  modernos  muito  que  aprender ,  e  os  VaíÍ2iios  muito  que 

louvar. Os  fueceflos  Tragicos,os  Bellicos,os  Políticos, que  íe  referem 
do  tempo  paííado  ,  também  íaõ  regra  ,  por  onde  le  devem  medir,  e 
regular  os  do  tempo  prefente,  e  futuro.  Os  íignaes  do  Ceo,  as  péíles, 
os  incêndios,  os  naufrágios,  íaõ  entras  tantas  admòeftaçoens  para 
a  noíía  emenda,  e  para  o  temor  de  femeihantcs  caftigos. 

Pelas  razoensfobreditas,  parece  naõ  fer  inútil  efta  obra,  princi- 
palmente pari  os  Portuguezes,os  cuaes  com  mayor  razaõfedevem 

deixar  perfuadir  dos  exemplos,  das  peííoas,  eíucccííos,  queefpecial- 
mente  rocaõ  a  Portugal.  E  para  que  o  poflaõ  conkguir  com  menor 
trabalho,  fem  abrir  a  multidão  dos  livros  imprtííos ,  e  manulcritcs, 

(  quantos  faõ  os  de  tantos  Autores ,  que  mais  vaftamente  trataõ  as 
matérias,  deque  eferevo  as  noticias  mais  verídicas)  as  recopilei  nef- 

te compendio,  enja  diverfidade  deve  lervir  á  commem  aceitação, 
porque  nelle  íe  achará  facilmente  o  que  ,  fem  muito  eftudo ,  íe  não 
poderá  ler  em  tanto  numero  de  Efcritoresj  dos  quaes  elegi  a  mais 
Teroíímel  certeza,  fem  queílionâr  as  outras  opinioens,  que  eilesen- 
tre  íi  fazem  duvidoías  em  circunftancias  âccidentaes ,  tal  vez  for 

Laõ 



naõ  fagritareni  a  faa  èru.djç.TÕ,  a  difcutfoalbeyOjOti  com  a  ambição 
de  efcrever  novidades.  Deites  vicies  entendo  meliv»ei  mais  ff  gu- 
iamente,  referindo  lóo  mais  eífencial  para  o  meu  aíTurnpto,  efque- 
Cíndo-me  de  algumas  reflexoens  impemnentes  ,  que  naó  augrnen- 
taò  a  autoridade  da  hiíloria.  Accomroodandome  aodifcurfo,quc  me 
pareceo  meiborjem  a  vaidade  de  eícrever  o  cjue  os  outros  Hiiiuria- 
dores  oaõ  eícreveraõ,  pois  reconheço,  que  naõ  pt  fio  merecer  eíic 
nomej  nem  iatisfazer  à  fua  obrigação  com  huma  Epitome,  que  tem 
tantos  aíTumptos,  quantos  faõ  os  íucceííos. 

Não  ailcgo  Autores  pelos  íeu»  nomes  próprios,  nem  refiro  asfnas 
autoridades  no  contexto,nem  na  margem  j  porque  me  pauceo  ía- 
tisfaçaó  inútil  ,  e  vangloria  de  erudição  affectada. 

Livreime  também  do  ocioío,  e  hcil  trabalho  de  fazer  Elcncho 

dos  Autores  hiítoricos,porq«e  fendo  efta  matéria  fomente  de  fé  liu- 
msna,  não  fizefcrupulo  de  crer  ,  aíTim  o  que  achei  impreíío ,  como 
manuíento  i  a  cujos  Autores  não  poderia  tu  dar  o  nome  ,  que  lhes 

não  achei  $  mas  nem  por  iffo  devem  ter  menos  ci edito,  que  os  im- 
preífos  j  antes  as  fuás  noticias  íaõ  mais  eftimaveis,  quanto  mais  ava- 

rentos deltas  os  que  as  poíínem  ;  e  com  razão  j  porque  os  manuíeri- 
tos  íaõ  livres  de  toda  a  liíonja,  enelies  naõ  hc  iuípcitofa  a  verdade. 

Naõ  eferevo  as  memorias  de  todas  as  peííoas  iníignes  em  Santi- 
dade ,  e  veneráveis  em  virtudes ;  porque  entendi  ler  trabalho  fu- 

perfluo  tresladar  o  Agiologio  Luíitano,  (onde  os  devotos  acharão 
mais  individuas  noticias  para  a  edificação  do  feu  efpirito  )  porfer 
efte  o  único  aííumpto  daquelle  Autor.  Somente  refiro  aquellcs,  que 
baftaõ  para  fatisfazer  à  variedade  dos  fueceífos ,  e  coufas  notáveis 

deíle  Diário^  e  fora  omiffaô  culpável  naõ  tratar  do  mais  importante 
credito  de  Portugal,  como  he  a  Santidade,  entre  as  coufas  grandes, 
que  delle  refiro  j  lem  faltar  à  devotiíílma  veneração  dos  outros  mui- 

tos Santos,  que  illuftraõ  a  Naçaõ  Portugueza  ,•  porque  eferever  de 
huns  t  naõ  he  excluir  os  outros :  A  glorioía  razaõ  de  ferem  muitos  os 

faz  juílameate  incomprehenfiveis  á  minha  pennaj  finceramente re- 
conheço ,  que  em  outras  mais  finas ,  e  mais  elevadas ,  teraõ  mais  de-  • 

cente  culto. 

Se  os  Leytores  críticos  neíla  obra  acharem  que  emendar ,  muito 

mais  terey ,  que  lhe  agradecer  j  e  porque  naõ  eípero  louvor ,  devo 
naõ  fentir  a  ceníura. 
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O  Leitor  pio,  e  bem  inftruido,  emendará  os  mais  erros  que 
achar  j  e  os  da  ortografia,  conforme  a  opinião  que  feguir, 
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«457. »447- 
Monoel Maneei. 

Almourel. Almourol. 

Tom.  I. 
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primeiro  de  janeiro. 
I.  0  Ahbade  Santo  de  IA  liar  de  Frades» 
II.  0  Biwítf  Z)ô»í  Garcia  Martins. 

II i .  Arraza  Mariim  *Affonfo  de  Souza  a  Fortaleza  de  Damão. 

IV.  Ddjcobre-Je  o  Rio  de  Janeiro. 
V.  ViBorta  naval  de  Mathias  de  Albuquerque. 
Vi  Ca/amento  delRey  D.Pedro/,  com  D.  Ignez  deCaftro. 
Vil.   Furiofo  affalto  em  Ceylao. 

Vllí.   Parte  de  Goa  para  o  Eflreito  do  mar  Roxo  D.  Efte- 
vaõ  da  Gama  Governador  da  Indza:  Referem-Je  osfuc» 

ceffos  de/la  jornada. 
IX.  Dom  Jorge  Mafcarenbas  Marquez  de  Montalvão. 
X.  Acclamaçaõ  d>  IRey  Dom  JoaÕ  V.  noffo  fenhor. 
XI.  Fundação  do  Mofleiro  de  Santa  Mónica  de  Lisboa. 
XII.  Venerável  Padre  Ajfonjo  de  Cafiro. 
XIII.  infante  Dom  Diniz. 
XiV,  vAntonia  dos  Prazeres. 

XV.  Dom  Franafco  de  Cajlro. 
XVI.  Me  cia  da  Conceição. 

i. 
EJA  principio  faufto  ,  e  felice  do 
noíío  Armo  Hiítorico.e  Diário  Por- 

tugucz,  a  memoria  de  hum  Varaõ  Ve- 
nerável ,  e  taõ  ditofo ,  que  nefta  tida 

mortal  participou  as  diíicias  de  hum 

prato  do  B-mquete  da  Gloria.  No  tem- 
po, em  que  o  Convento  de  Villar  de 

»  Frades '  hoje  da  Congregação  de  Saõ 
Joaõ  EvangtLíia )  era  dos  Monges  do  gloriolo  Patriarca 

A  Saõ 
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Dia  i.  Saõ  Bento ,  houve  alli  hum  Abbade  de  ianta  vida ,  e  de  pro- 

T  e.  funda  contemplação,  como  bem  fe  prova  do  cafomaravi- 
Ihofo,  que  lhe  aconteceo  ,  e  confia  de  memorias  antiquif- 
íímas  do  meímo  Convento.  Rezando  hum  dia  o  Plalterio, 

reparou  naquellas  palavras,  cm  que  o  Real  Profeta  diz  :  ®)ue 
I>fa!m.89.  mll  annos  à  vifla  deDeos  yfaõ  como  o  dia  de  hontem>  que  paf- 
verf.4.  fo.  Sufpendeo-fe  o  devoto  Monge  naconíideraçaõ  dehuma 

fentença  taó  notável !  Nem  fe  atrevia  a  duvidar,  nem  acaba- 
va de  crer:  Por  huma  parte  reconhecia  a  immenfidade  da 

Gloria ,  que  confifte  na  vifta  de  Deos :  Por  outra  parte  fe  lhe 
reprefentava  defporporcionada  acojnparaçaõ  de  mil  annos 
com  hum  íó  dia.  Abforto  neftes  penfamentos,  fahio  à  cerca 

do  Mofteiro,como  a  defabafarem  mais  larga  esfera  os  aper- 
tos do  coração :  Eis  que  a  poucos  paííos ,  comeífa  a  ouvir  os 

de  garganta ,  fuaviflimos ,  de  huma  à ve  naõ  conhecida.  Foi 
em  feu  feguimento ,  e  em  lugar  retirado  parou  a  ouvir  aquel- 
la  nova  armonia.  Paífou  (  a  feu  parecer )  hum  breve  efpaço, 

edefaparecendoaàve  ,  voltou  o  Santo  Abbade  para  o  Con- 
vento, e  entrou  em  outra  nova,  e  mayor  admiração.  Vio 

grande  mudança  nos  edifícios:  vio  outros  Monges,  que  nun- 
ca vira,  e  eftes  também  o  defeonheciaõ.  Deu  noticias  de  fí ,  e 

do  que  lhe  havia  fuccedido,ebuícadas  as  memorias  antigas, 
fe  achou fer  áquelle  o  Abbade,  q  defaparecera  havia  fetenta 
annos.  Tantos  paífou  na  doce  fruição  daquella  muíica  do 
Ceo,  da  qual  em  breves  dias  foy  lograr  com  mais  copiofa  aflu- 

ência^ com  eterna  duração.  Foi  feu  corpo  fepultado  no  meí- 
mo Convento,  e  venerado  como  de  homem  Santo, 

11. 

O  Beato  Dom  Garcia  Martins ,  Portuguez,  Cavalleiro  Je- 
rofolomitano,  e  por  fuás  heróicas  acçoens  militares  ̂  

Baylio  ,e  gram  Comendador  dos  cinco  principaes  Reynos 
de  Efpanha:  Caftella ,  Leaõ ,  Portugal ,  Navarra ,  e  Aragão. 
Unio  com  admirável  confonancia  as  gentilezas  deflfcado, 

e  as  perfeiçoensdeReligiofo,e  foi  igualmente  grandyia  vir- 
tude ,  e  no  valor.  Faleceo  fantiííimamente  nefte  diafl  ko  de 

1306'.  Jaz  enterrado  na  Igreja  de  Leça  (quehe  daWa  Or- 
dem )  em  nobre  fepultura,  onde  refplandece  com  milagres. 

Entre 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  3 
Entre  outros  ,  que  os  Authores  referem,  foi  mui  celebre  o   Dla  i« 

que  agora  diremos.  Arguhio  certo  homem  morador  nas  ve»     de 
íinhanças  de  Leça  a  fua  mulher  do  crime  de  adultério.    Sa- 

bia a  trifte,  que  naõ  eftav a  culpada  ,  mas  via-fe  fem  mtyos 
de  deímentir  as  fofpeitas  ,  as  quaes  tinhaõ  appaiencias  de 
evidentes :  Recorria  a  Deos  com  cR votas  oraçoens,  imploran- 

do a  interceíTaõ  daquelle  Servo  íeu.  E  vendo-fe  hum  dia  mal 
tratada  com  exceílivo  rigor,  e  perigo  de  perder  a  vida,  leva- 

da de  íuperior  impulfo ,  e  fiada  na  íua  innocencia ,  e  protec- 
ção do  Santo, a  quem  tomara  por  valedor,pegou  de  hum  fer« 

ro  em  braza  viva  ,  e  com  elle  nas  mãos  [como  fe  fora  huma 

palma,  inlignia  dos  puros,  einnocentes]  fem  a  menor  cífenía 
foi  atè  a  lepulrura  do  Varaõ  de  Deos,rcnderlhc  as  graças, por 
fever  livre  da  impofta  calumniacom  hum  mtyo  taõ  prodi- 
gioío.  O  ferro  íe  conferva  ainda  na  mefma  lgreja,cm  memo- 

ria detaõeílupenda  maravilha. Quaíi  trezentos  ancosdepjifc 
de  íua  morte,  no  de  1  598.  abrindo-fe  a  fua  fepukura.,  foiW 
chado  lem  corrupção, armado Cavalleiro,com  omantomili» 
tar  da  lua  ordem.  O  feu  retrato  fe  venera  em  Malta ,  entre  os 

Santos  da  mefma,  naCapeliado  Gram  Meftre. ih, 

NO  anno  de  1534.  fendo  governador  da  índia  o  fa- 
mofo  Nuno  da  Cunha,  fe  achava  o  Eflado  em  du- 

ras guerras  com  o  Sukaõ  Badur  Rcy  de  Cambaya,  e  impor- 

tava à  noífa  reputação  humilhar  *tfittibã  daquelle  Rcy. 

Par^ceo  conveniente  atacarfhe  a  Praça  de  Damaõ.  Foi  ío-  * 
bre  ella  Martim  Affbnfo  de Soufa  com  quinhentos  Porrugue- 
zes ,  em  que  entravão  muitos  illuftres,  e  valerofos  Cavallei- 

ros.  Achàraõ  a  Cidade  arrafada  pelos  feus  mefmos  defenfo- 

res,  entrados  já  na  defeonfiança  de  poderem  refiílir  em  taõ 
dilatado  circuito  ao  furor  da  noífa  invafaõ.  AcolheraÕ-fe  a 

Fortaleza, como  a  esfera  mais  breve,  e  mais  forte ,  onde  havia 

todas  as  prevençoens,  que  a  arte  militar  inventou  para  huma 

viguroia  defença:  A  guarnição  confiava  de  quinhentos  Tur- 
cos^ Resbucos,  os  mais  defiro*,  e  vallentes,  que  havia  nos 

Exércitos  de  Sulcaõ  Badur  -}  nada  intimou  aosPortuguezes: 
Arrimarão  na  menhãadefte  dia  efeadas  aos  muros  ,  e  poílo- 

A  ij  que 
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Dia  i.  que  quebrarão  algumas,  com  perda  dos  que  fobisõ,  nem 

e.  por  iíío  fe  lhe  quebrou  o  brio  ,  e  teza5  ,  com  que  profegui- 

*  raõ  o  aífalto.  Abrio-fe  huma  porta  ,  entrarão  por  ella  os 
noífcs  ,  e  em  hum  terreiro  cerrarão  improviíamente  com  os 
infiéis  :  O  fogo  ,  o  ferro  ,  o  langue  ,  a  morte  ,  o  efttago  ,  a 

ruinainnundavaõ  ,  eferviaí  por  toda  a  parte  -mas  da  contra- 
ria foi  a  mortandade  tanto  imyor,  que  quafi  todos  os  defen- 

fores  foraõ  paflados  ao  cuteilo  ,  e  logo  fe  fez  á  Fortaleza  ,  o 
niefmo  ,  que  elles  haviaõ  feito  á  Cidade.  Concebeo  ElRey 
de  Cambaya  tal  terror  defte  fucceífo ,  e  tal  temor  de  outras 

mayores  perdas, que  nos  oífereceo  a  paz  com  as  condiçoens  a 

noíío  arbítrio :  Entre  outras :  §rte  daria  a  EIRey  de  Portu- 

ga l para  fempre ,  Baçaim ,  com  as  frias  terras  firmes  -y  Que  to* 
dos  os  navios ,  que  de  Cambaya  navega [fem  para  o  mar  Roxo  , 

Jahirtaõ  de  Baçaim  ̂ aonde  tornar  tao  apagar  direitos  •>  Que  to- 
Àm  os  outros ,  que  navega  ff  em  para  outras  partes  ,  o  naõfariao 

flm  licença  Portugueza  ;  ®jie  em  nenhum  dos/eus  portos  fe  ar- 
martaõ  fragatas  de  guerra ;  Qtienaõ  favoreceria  mais  aos  Ru- 

mes ,  &c.  A  taõ  indigno  jugo  le  humilhou  a  Cerviz  daquel- 
le  foberbo,  epoderofoRey,que  por  aquelles  tempos  formava 
Exércitos  de  cem  mil  combatentes ,  a  mayor  parte  cavallaria. 

JV. 

"^  Ntre  o  Promontório,  a  que  chamaõ  Cabo  frio,  e  a  Ilha 
grande,  em  altura  de  pouco  mai^de  vinte  e  três  grãos, 

corre  huma  porçaõ^J^pva  Lufitania  ,  a  que  chamarão  P  io 

'  dejaneyro,  por  havella  defeuberto  neíledia,  anno  de  i  531. 
o  famoíoheroe  daquelles  tempos, Martim  ArTonfo  de  Soufa 

[de  quem  em  outros  dias  faliaremos]A  natureza  a  deíendeo  pe- 
la parte  doCertaõ  com  hum  braço  daquellas  altiííimas  ferras, 

a  que  chamaõ  Cordelheira.  Peia  do  mar,  com  penedias,  tam- 
bém altiííimas,  e  inexpugnáveis,  que  fórmaõ  aos  olhos  varias, 

e  disformes  reprefentaçoens.  Na  entrada  da  barra,  felevan- 

taõdehuma,  e  por  outra  parte  dous  monílruofos  corpos  de 

folido  rochedo,  a  quechamaò  paensde  aífucar ,  de  taõ  ócf- 
medida  eílatura ,  que ,  dando  com  as  cabeças  nas  nuvens ,  la- 

vao  os  pès  no  mar,  e  a*mbos  abrem  huma  boca  da  largura  de 

hum  tiro  de  peça ,q  vay  continuando  na  mefma  d<ftancia,atè 

que 
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que  fc  dilata  improvifamente  em  hum  formofo  recôncavo  Dia  U 
de  oito  legoas  de  diâmetro,  e  vinte  e  quatro  de  circumferen- 
cia  ,  povoada  de  quarenta  Ilhas,  cujas  margens  íaõ  de  mora- 

dores de  groffas  fazendas ,  entre  as  quaes  avultaõ  as  dos  En- 
genhos em  grande  numero.  Entraõ  nefta  formofa  Bahia 

muitos ,  e  caudalofos  rios  do  Cértaõ ,  e  das  ferras  circunvefi- 
nhãs  ,  que  com  o  doce  das  fuás  aguas  fazem  guerra  continua 
às  do  mar.  O  Paiz  he  fcrtcliííimo  dos  fruttos  ,  que  coftuma 

produzir  a  nova  Lufitania,  e  fummamente  aprafivel.  He  ca- 
beça deita  Provinda,  a  Cidade  de  Saõ  Stbaítiaõ  ,  edificada 

muitos  annos  depois  do  íeu  defcobrimento,  dando-lhe  feus 
edificadores  o  nome  daquelle  Rey,  que  então  era  toda  a  efpe- 

rança  ,  e  depois  foi  toda  aruina  dcfte  Reyno.  Hoje  he  Ci- 
dade Epifcopal,  c  pela  opulência  das  minas,  de  novo  defeu- 

bertas ,  hum  dos  mais  ricos  empórios  de  todo  o  Orbe. 

v. 
DIfcorria  pelo  mar  de  Malaca  Mathias  de  Albuquerque, 

General  de  huma  armada  Portugueza  ,  que  confiava 
de  trez  navios  de  alto  bordo  ,  ti  es  galês ,  e  fette  furtas.  Eis 

que,neÍT,e  dia  (em  que  teve  principio  o  anno  de  1577.)  íe  en- 
contra com  outra  armada  de  Jáos  de  cento  ecincoenta  velas, 

muy  fornecidas  de  gente,  e  muniçoens  de  guerra,  em  que  en- 
travaõ  quarenta  gales  Reays.  Naõ  duvidou  o  General  Por- 

tuguez  de  aprefentar  batalha  aos  inimigos,  e  fazendo-fe  na 
volta  delles ,  começou  de  ambas  as  partes  a  jugar  a  artilharia 
furioíarnente,  o  que  durou  defde  as  leis  horas  da  menhãa  até 
huma  depois  do  meyo  dia  ,  íem  paliarem  em  tantas  horas  a 

mayor  empenho,  porque  os  ]àos  naõ  queriaõ  chegar-fe  aos 
noííos ,  c  os  noííos  naõ  podiaõ  chegar  aelíes,  por  terem  o 

vento  contra  G  :  Mas  voltando-feefte  de  repente  a  noííb  fa- 

vor ,  mandou  o  Albuquerque  largar  as  velas,  e  dar  às  trombe- 
tas ,  e  metendo-fe  com  a  lua  gualé  [  íeguido  dos  outros  com- 

panheiros ]  pelo  meyo  da  armada  inimiga,  a  puzeraõ  em 

grande  confuzaõ  ,•  mas  recobrados  os  Jàos  daquelle  íubito 
acometimento  ,  fe  puzeraõ  em  vigorofa  refiftencia.  Muitos 
no  ardor  do  combate  fe  fizeraõ  amoucos  ( ifto  he  oíferecidos 

a  morrer  matando, )  e  firmes  no  defprezo  das  vidas  próprias; fó 
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Dia  i.   (o  tratavaõ  de  tirar  as  alheas.  Eíleve  indecifa  a  vi&oria  al- 

e.     gum  tempo,  ate  que,  voltando  -fe  outra  vez  o  vento  contra 
nos  ,  tiveraõ  occafiaó  os  inimigos  de  fe  porem  em  vergo- 
nhoía  fugida,  deixando  rendidas  trez  gales ,  e  mortos,  e  cati» 
vos, mil,  e  leis  centos:  Dos  noííos  morrerão  treze. 

VI. 

NO  mefmo  dia,  annode  1354.  recebeo  o  Infante  Dom 
Pedro,  depois  Rey  primeiro  do  nome ,  por  efpofa  a 

Dona  IgnezdcCaftro  ,  Dama  de  taõ  eftremada,  como  in- 
fe.ice  formofura  :  Celebrou-fe  o  cafamento  na  Cidade  de 

Bargança  ,  aííiftindo  Dom  Gil  Bifpo  da  Guarda  ,  e  Efte- 
vão  Lobato  ,  Guarda-roupa  dei  Rey  :  AíTim  o  publicou, 
fe«s  annos  depois  ,  o  mefmo  infante,  havendo  já  fuece- 
dido  no  Rey  no,  eftando  na  Villa  de  Cantanhede,  onde  fez 
eíla  declaração  debaixo  de  folemne  juramento,  que  também 

deraõas  teftemunhas  referidas,  e  feexibio  aos  olhos  dos  pre- 
íentes  a  Bulia  doSummo  Pontiricejoaõ  XXII.  pela  qual  os 

difpenfira  no  parentelco  ,  que  havia  entre  ambos  ,•  logo  ex- 
poz  ElRey  as  razoens,  que  tivera  para  encubrir  até  então 

aquelle  matrimonio;  mas  a  muitos  parecerão  maisapparen- 

tes ,  que  folidas :  Reduziaõ-íe  ellas  a  huma  capital  ■  que  era 
a  contradição  delRey  feu  p.iy  j  mas  bem  fe  deixa  ver  ,  que  ef- 
ta  leria  muito  menor,  fe  conltaífe  do  cafamento  :  Porque, 

feito,  naõle  podia  desfazer,  efó  para  que  fe  não  Azeite,  con- 
iernio  EiRey  Dom  AíFonfona  cruel  morte  âeD,  Ignez,  e  as 
Chronicas  referem  ,  fem  diferepancia  ,  que  o  mefmo  Rey 
mandara  perguntar  ao  Infante  feu  filho  :  òe  Dona  J^nez  era 

fua  mulher  ,  porque  ne/fe  cafo  a  queria  tratar  como  Raynhat 

Termos,  em  que  não  he  crivei  ,  que  o  Infante  negaífe  o  ca- 
famento, fe  o  houveífe  celebrado  ,  pois  mdhor  fatisfaria  â 

queixa  de  ElRey,  e  ao  efcandalo  do  Reyno  ,  j  li  fti  ficando, 
que  o  naõ  fe  apartar  de  Dona  Igncz  ,  nacia,  não  da  violência 
feinpre  cega  do  apetite  ,  fenaõ  ào  fanto  vinculo  ,  com  que 
ambos  íe  achavaÕ  unidos ;  poreítas,  e  outras  caufas,  que  os 
Authorcs  apontão,  íe  animou  poucos  annos  depois  João  das 
Repras  a  dizer ,  eíe  esforçou  a?perfuadir  nas  Cortes  de  Coina- 

bra  ,  que  fora  falfaa  noticia  do  ditto  cafamento  ;  e  he  íem  du- 

vida, 
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vida  ,  «que  não  fe  arrojaria ,  na  face  dos  mayores  homens,  que  Dia  ti 

então  havia  em  Portugal ,  dos  quaes  ,  muitos  alcançarão  o     ®e 
rey nado  de  ElRey  Dom  Pedro ,  a  encontrar  huma  coufa,  queJ        • 
foífe  tida  ,  e  havida  por  certa  $  nem  feria  muito  ,  que  palian- 

do o  mefmo  Rey  a  taõ  extraordinários  extremos  com  Dona 
Ignez  ,  que  depois  de  morta  a  coroou  Raynha  ,  a  quizeffc 
também  cafar  depois  de  morta:  Donde  concluímos,  [que  o 
dito  cafamento  correo  fempre  duvidofo  na  fé  dos  Portugue- 
zes ,  eque  odallo  por  infalível ,  Como  alguns  fazem  ,  ou  he 

demaííada  prefunçaõ,  ou  mal  fundada  credulidade.   *Deve 
verfe  o  que  fobre  efte  cafamento  fe  diz  no  Prologo  do  fe- 
gundo  tomo,  num.  i  j.  16, 17.  18.  10. 

VII. 

ENtrava  o  anno  de  1  j  8  8. fendo  Vice-Rcy  da  índia  Dom 
Duarte  de  Menezes,  e  Capitão  da  Praça  de  Columbo 

João  Corrêa  deBritto,  quando  feachava  a  mefma  Praça,  de 
muito  tempo citiada  peloRajú^cruel  tyranno  da  Ilha  de  Cey 
laõ,e  feroz  inimigo  dos  Portuguezes,  o  qual  bramava  como 
hum  Leão  furiofo,  vendo  naquellas  muralhas  hum  padrafto 
fatal  da  fua  grandeza ,  hum  eftrago horrível  das  fuás  tropas, 
hum  labéo  infame  da  fua  reputação.  Em  deípique  de  tanta 
perda,  mandou  dar  nefte  dia ,  do  anno  referido,hum  aífalto , 
empenhando  todo  o  refto  do  feu  poder :  Eftiverão  perdidos 
trez  baluartes  i  em  cuja  defenfa  obrarão  os  Portuguezes 
proezas  eftapendas  $  a  bote  de  lança  forão  defviados  muitos 

Elefantes  de  guerra,  que  reprefentavão  outras  tantas  eleva- 
dastorres,  e revoltando  fobre  os  feus ,  fizerão  nellcs  hum 

horrendo  eftrago.  Morrerão  dos  inimigos  féis  mil ,  dos  nof- 
fos  hum  fó :  Bem  fe  deixa  ver  nefta  deíígualdade  ,  que  pele- 

java aqui  a  noíío  favor  a  mão  todo  poderofa.  Efte  foi  o  ul- 
timo aífalto ,  mas  nem  por  iffo  ceifou  aexpugnação,  profe- 

guindo-fe  ainda  por  efpaço  de  quaíi  dous  mezes  em  incef- 
lantcs  baterias  defortiííimos  canhoens,  quedefpedião  bala 

de  quarenta  libras  -y  atè  que  defenganado  o  inimigo ,  de  que, 
fe  podia  abalar  as  muralhas,  não  aílím  aconftancia  dosde- 
fenfores,  levantou  o  campo,  abatidas  juntamente  as  tendas,  2i.deFCr 

e  as  prefunçoens ,  como  em  outro  dia  diremos.  vereiro. 
VIU. 



i  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  i. 

de  Vííí 
Janeir.  v  xxx* 

NO  mefmo  dia,anno  de  i  J41  .partio  de  Goa  para  o  Ef- 
treito  do  mar  Roxo,D.Eftcvaõ  da  Gama,  Governador 

da  Indiaj  e  pofto  que  nefta  viagem  naõ  fe  pode  confe- 

guir  o  fim, que  principalmente  feintentou,  íuccederaõ  ,  po* 
rém,coufas  dignas  de  memoria.  He  em  primeiro  lugar  digno 

delia,  humdefafio,fuccedido  ao  tempo,  que  a  Armada  cita- 
va para  partir.  Por  leves  defconfianças  fahiraõ  ao  campo 

defafiados  Dom  Francifco  de  Menezes ,  e  Ruy  Lourenço  de 

Távora,  Fidalgos  nobiliííímos,  aquelle,da  grande  cafa  de  Vii- 
la  Real,efte,  da  dos  Condes  de  S  Joaó.  Pelejarão  em  fitio,  on- 

de elles  fós  foraõ  teftemunhas  de  fi  mcfmos :  Sahiraõ  feridos 

ambos, e  concorrendo  a  cafa  de  hum,  eoutio,os  parentes,  e 

amigos ,  nunca  puderaõ  tirar  de  algum  deiles  ,  a  noticia  do 

fueceíTo.  D.  Francifco  fechavà-íe  dizendo  :  Que  o  diria  ofg- 
nhor  Ruy  Lourenço deTavora  >  e  efte,  Que  o  diria  ofenhor  Dom 
Francifco  de  Menezes:Ta.es  cr aò  os  Fidalgos  daquellcs  tempos, 
etaõ  generofamente  fíavaõ,  econfkvaõ  huns  dos  outros  os 

efcrupuíos  da  honra,eos  primoresda  verdade. Annos  depois, 
eftando  Ruy  Lourenço  no  Palácio  de  Lisboa  ,  em  prefença 
das  Damas  da  Rainha,e  vendo,  que  reparava  muito  nelle  húa 
filha  de  D.Jercnymo  de  Menezes  ,irmaõ  de  D. Francifco  lhe 

&\tfe:  Senhora  ,  que  me  olhais*  [  epoz  o  dedo  fobre  hum  final 
de  fei  ida ,  que  fe  lhe  via  no  roíto  ]  Ff  a  me  deu  ofenhor  Dom 

Francifco, vo  ff  o  íio ,  que  he  a  mayor  honraf  que  tenho.  Confia- 
va a  Armada  de  fetenta,  e  duas  velas  ,  em  que  entravaõ  doze 

galeoens  de  alto  bordo  ,  e  muitas  gales ,  e  navios  de  grande 
força.  Seguio  ao  Governador  toda  a  nobreza  ,  que  militava 
entaõ  naquellas partes,  numerofa,  eluzidiíhma.  Hiaõ  nella 

dous  mil  foldados  valerofos,  e  coftumados  a  vencer.Navega- 
raõ  pouco  profperamente,por  lhe  ferem  os  ventos  ponteiros. 
Entrando  as  portas  do  Eftreito,  foraõ  feguindo  a  ceita  da 

banda  do  Abexim,  edifeorrendo  por  enceadas,  e  promontó- 
rios, aonde  atèaquelle  tempo  naõ  haviachegado  alguma  das 

naçoensda  Europa,  aportarão  emhuma  Ilha,  e  Cida«áe,cha- 
mada  Suaquem,  cujo  Regulo,  fendo  Vsffallo  doEmperador 

da  Ethiopia,noífo  confederado,  fe  havia  ligado  com  os  Tur- 

cos, 
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cos  ,cm  grande  dano  do  mefmo  Emperador ,  da  correfpon- Dia  u 

dencia  ,  e  commercio  ,  quetinhaõ  com  clle  os  Portuguezes.  Q. 
Deliberou-fe  darlhehum  ral  caftigo  ,  que  baftafíe  a  enfrear 
outros  Príncipes  daquella  coíla.  Eftavaõ  a  Ilha  ,ea  Cidade 

bem  guarnecidas  de  Turcos,  e  Abexins,  reíolutos  a  defende- 
rem- íè.  Mas  lobre  dura  peleja,  as  entrarão  os  noíícs  final- 

mente ,  fazendo  grande  eftrago  nos  inimigos ,  c  depois  de 
colherem  hum  prteiofo  facco,reduziraõ  tudo  o  mais  a  cinzas. 

Daqui  paííaraõ  à  Cidade  de  Alcocér,  populoía  ,  e  rica,  e  ha- 
bitada de  Turcos,  e  Mouros,  e  nella  executarão  o  mefmo, 

que  na  de  Suaquem.  Daqui  paffaraõ  â  Cidade  de  Tor ,  habi- 
tada também  de  Mahomecancs,  e  fahindo  em  terra  ,  por  en- 

tre grande  numero  de  balas ,  inveftiraõ  à  efpada  hum  nume- 
rofo  efquadraõ  de  inimigos ,  e  de  volta  com  elks ,  entrarão  a 
Cidade,  e  quando  jà  eftavaõ  para  lhe  porem  fogo  ,  acodiraõ 
dous  Monges,  de  habito  ,  e  circilo  femelhanres  aos  da  nofTa 

Europa,  e  poftos  aos  pês  do  Governador,  lhe  pedirão  ,  que 
mandaíTe  íufpender  aquella  execução,  em  reverencia  da  glo- 
riofa  Virgem  ,  eMartyr  Santa  Catharina.  Aeílavoz,  eaef- 
ta  vifta  ficarão  fufpeníos, e  admirados  os  Portuguezes,  e  lo- 

go íouberaõ  ,  que  eraõ  FraJes  de  S.  Bazilio  fogeitos  ao  Pa* 
triarca  da  Grécia  ,  e  que  tinhaõ  Convento  naquella  Cidade 

com  permiçaõ  dos  Governadores  delia,  e  eraõ  da  mefina  Or- 
dem de  outros,  que  habitavaõ  no  monte  Sinay  em  guarda 

doSepu!çro  dameímaSanta  j  o  qual  monte  (  que  elles  mof- 
traraõ  )  l[ie  ficava  à  vifta  ,  em  diftancia  de  hum  dia  de  ca- 

minho. Sufpendeo-fe  o  caftigo  da  Cidade,  e  o  Governador, 
etodos  os  Portuguezes,  receberão,  c  tratarão  aos  Monges 
com  grande  benevolência,  e  amor ,  derramando  muitas  la- 

grimas, por  verem  em  taõ  remotas regioenshomens, que  ado- 
ravaõ  a  Cbrifto.Pareceo  aoGovernador,que  era  lugar  aquel- 
le  ,  muito  digno  de  nelle  armar  Cavalleiros  (  a  ufo  daquelles 

tempos) aos  que  naõ  haviaõ  ainda  recebido  aquella  honra, 
e  a  quizeíTem  receber.  Muitos  foraõ  os  que  íe  aproveitarão 
de  taõ  luftrofa  ,  e  honrada  occafiaõ,  entre  os  quaes  eraõ  de 
mayor  nome  D. Álvaro  de  Caftro,filho  de  D.Joaõ  de  Caftro, 

Governador,  que  depois  foi  da  índia  ,  e  D.  Luiz  de  Atayde, 

que  depois  foi  Vice-Rey  da  mefma  ,:de  que  ambos  fe  preza- 
rão muko,como  diremos  nos  dias  a  que  hum,  e  outro  perten- 

B  ce, 



io  ANÍSIO  HISTÓRICO 
Dia  i.  ce.  O  Governador  D.  Eítevão  fez  também  tanto  apreço  deíla 

^     funça 3, que  mandou  pôr  na  lua  fepultura  eíte  letreiro.  0  que 

janeir.  arm9UçavaUe'tros  ao  pse  J0  Monte  Stnay ,  Meyo  a  acabar  aqui. 
Havendo  de  paífar  adiante ,  relolverão  os  pilotos ,  que  não 
dava  fundo  aquelle  mar  aos  navios  de  alto  bordo,  por  (et 

muito  cheyo  de  baixos,  e  reftingas.  Ficando  pois  ai  li  os  ga- 
leoens  ,  e  outros  navios ,  que  demandavão  mayor  fundo, 
àord^m  de  Manoel  da  Gama  ,  Tio  do  Governador,  paf- 
íou  eítecomdczafeís  de  remo,em  demanda  do  porto,  e Ci- 

dade de  Sues,  onde  eftavaõ  encalhadas  as  galês,  cm  que  pou- 
co antes  havião  os  Turcos  paliado  à  Índia  ,  e  combatido  a 

Fortaleza  de  Dio.  Queimalas  ,  era  o  fim  principal  deita  jor- 
nada, mas ,  íem  duvida  ,  fe  lhe  errarão  os  meyos.  O  mcyo 

mais  precilo  era  o  fegredo  ,  e  efte  íe  quebrou  por  tantas  boc- 
cas ,  quantos  foraõ  os  canhoens  difparados  fobre  as  Cidades 

de  Suaqucm,  Alcocer,  e  Tor,  cujos  eccos  difpertaraõ  os  Tur- 
cos a  fazerem  huma  vigorofa  prevenção, Não  fe  pôde  negar, 

que  foi  defacerto  grande embaraçarle  o  Governador  naquel- 
las  operaç  )?ns  de  menos  importância,  què  poderá  executat 

de  volta,  fem  o  damno,  que  agora  experimentou  ,  com  gran- 
de pezar  íeu  :  Porque  chegando  avilta  de  Sues  (queheo  ul- 

timo receíTo  daquclle  mar)  Ihefahiiãona  praya  ao  encontro 
dous  mil  Turcos  de  cavallo,e  outro  grande  numero  de  pè  em 

tom  de  guerra  ,como  gente,  que  eít&va  com  anticipada  pre- 
venção. Era  muito  defigual  o  noíío  poder, e  grande  o  perigo, 

de  que  os  Turcos  lançaííem  ao  mar  algumas  ga!ès,de  que  mal 
fe  poderia  >  defender  os  noífos  navios,  por  pequenos  ,e  pela 
pouca  gente  ,  que  levavão,  e  nefta  coníidcraçaõ  íe  retirarão, 

frustrada  aquella  empreza,  que,  a  lograr  fe,  feria  huma  glo- 
ria lingular  do  nome  Portuguez.  Com  tanta  dor,  e  trifteza, 

quinta  fora  a  alegria,  e alvoroço,  com  que  viera  ,  voltou  o 
Governador  a  encorporarfe  com  os  Galeoens ,  e  achou  húa 
novidade  ,  que  o  não  afligio  pouco  ,  e  a  diremos  ,  por  inter- 

vir nella  huma  circunftancia  memorável.  Havia  Manoel  da 
Gama/ tio  que  era  (  como  diííemos )  do  Governador  ,  man- 

dado enforcar  cinco  homens  ,  e  affirma-fe  ;  que  fem  baílan- 
te  caufa.  Eílcs  o  emprazarão  para  diante  de  Deos,  e  foi  cou- 
fa  de  grande  aflTombro  ,  e  horror  ,  que  dentro  em  hum 
mezenloqueceo,  e  morreo  Manoel  daGama;   o  certo  he, 

que 



DÍARIO  PORTUGUEZ.  li 

que  pò  Jem  muito  com  o  todo  Poderoío  as  lagrimas,  e  gemi-  Dia  ** 
dos  dos  innocentes:  eque  igualmente  provocão  afuaindi-T    e. r  .  •     j  -ik/i  r       Janeir. 
gnaçao  as  reíoiuçoens  precipitadas  ,  e  cruéis!   Neiia  melma 
occaínõ  ,  eílando  a  armada  no  porto  de  Maçuá  ,  que  he  do 

Emperador  dos  Abexins  ,  mandou  a  mãy  do  Empcrador, 

que  então  era,  hum  Embaxador  a  Dom  Eíkvão ,  pedindclhc 
foccorro  contra  o  Rcy  deZeyla,  que,  ajudado  dos  Turcos, 

le  havia  feito  íenhor  de  quaíi  todo  aquelle  Império.  O  Go- 
vernador lhe  mandou  feu  irmão  Dom  Chriílovão  com  qua- 

tro centos  homens  ,  e  com  elles  o  novo  Patriarca  da  Ethiopia 
Dom  João  Bermudes,  como  outro  dia  diremos.  Voltando, 
finalmente,  a  Armada  para  a  Índia  padtceo  huma  horrivcl 
tempeítade,  e  no  mayor  ardor  delia,  fefizerão  muitos  votos 
de  rciegiaõ  ,  e  romarias ,  e  outros  femelhantes ;  e  então  foi , 

quando  hum  Soldado  comdefpejo,  e  galantaria  militar,  dif- 
fe:  Que  fe  livra  ff e  daquella  tormenta  ,  votava  ,  ou  prometia 
çefar  com  Dona  Leonor  de  $à.  Era  eíla  íenhora  llluftriíiima 

em  fangue,  efem  igual  na  beleza,  circunílancias,  quefaz-ão 
muito  mais  plauíivel  o  dito.  Garcia  de  Sà ,  pay  de  Dona  Leo- 

nor ,  lhe  achou  tanta  galantaria ,  que  mandou  chamar  o  Sol- 

dado ,  e  travando  pratica  com  eíle ,  -ihc  perguntou  por  cou- 
fas  da  jornada  ,  de  que  o  Soldado  dava  pontuaes  noticias ,  e 
vindo  a  falar  na  tempaftade,  diffe:  Que  /em  duvida  n aquelle 

inverno  os  Mo/1  e  ir  os  de  Goa,fe  encher  ião  de  Soldados}pelos  mui- 
tos votos  de  religião ,  que  na  occafiaõ  da  tormenta  fe  h avião  feito  -y 

E  vos  ( lhor perguntou  Dom  Garcia  )  fizejles  também  algum  ? 

O  Soldado  ,  íorrindo-íe  ,  lhe  diífe:  Hum  fiz  yfenhor,  que  naõ 

poffo  cumprir ,  ainda  que  da  minha  parte  efouprèfles.  E,  aper- 
tado, confeífou  o  voto , que  fizera,  eogenerofo  Sá  o  feítejcu, 

e  celebrou  muito ,  e  lhe  diffe ,  que  corria  dalíi  por  diante  por 

fua  conta  fuftentar ,  e  favorecer  (  como  fez  )  a  hum  ho- 
mem ,  aquém  ,  em  tal  tempo ,  occorreraõ  peníamentos  taõ 

honrados. 

IX. 

*^T  Omcfmo  dia  ,  anno  de  1651.  falíeceo  no  Caftello  de 
■*■  ̂   Lisboa  Dom  Jorge  Mafcarenhas  Marquez  de  Montal- 

vão ,  Conde  de  Caftcllonovo ,  e  primeiro  Vice  Rey  da  nova 

B  ij  Luíita- 



i2  ANNO  HTSTORICO 
Dia  i.  Lufítania.  Nefte  Fidalgo  fc  virão  reprefcntadas  vivamente 

e     as  mudanças ,  e  variedades  do  tempo  ,  e  da  fortuna  :   Por 

™  '  feu  illuflre  Tangue  ,  e  excellentes  prendas ,  fubio  a  íer  gran- de por  muitos  títulos  ,  e  a  lograr  os  poíios  mais  eminentes, 
e  dando  a  fortuna  huma  volta  ,  fe  vio  prezo ,  e  preza  a  Mar- 

queza  fua mulher,  e  feus filhos  fugidos  paraCaftella,  que  fo- 
rão  a  primeira  origem  da  perdição  da  iua  cafa.  Depois,  co- 

nhecida a  fua  fidelidade,  foi  reftituido  aos  cargos,  e  grande- 
zas ,  que  antes  lograva  ;  mas  depois  defeahio  outra  foz  ,  e  fi- 

nalmente (  como  temos  dito  )  morreo  prezo  no  Caftello  de 

Lisboa.  EIRey  Dom  João  IV.  que  reynava  entaõ  ,  lhe  con- 
cedeo  fazer  teílamento :  Nelle  ordenou ,  que  fe  nao  dobraf- 
fem  os  finos  por  fua  morte  ,  e  que  fó  com  os  Clérigos  da  Par- 
rochia  foííe  levado  a  enterrar.  Mas  naõ  baftou  efta  difpofí- 
çáõ,  paraquedeixaffede  o  acompanhar  a  Irmandade  da  Mi- 
fericordia ,  de  que  três  vezes  fora  Provedor  ,  e  boa  parte  da 
nobreza  ,  em  que  prevalcceo  a  todos  os  outros  refpeitcs ,  a 
comiferaçaõ,  e  piedade. 

x. 

NOmefmodia,  em  Sabbado,anno  de  1707. foi  oíerenif* 

fimo  Príncipe  D.  Joaõ,  filho  legitimo,  herdeiro  ,  e  íu.c- 
ceflor  delRey  D.  Pedro II.  e  da  Rainha  D.Maria  Sofia  Ifabel, 

levantado,  e  jurado  Rey  de  Portugal  V.  do  nome ,  c  XXIV. 

entre  os  ReysPortuguezes.Prevcnio-fe  hum  mageflofo  thea- 
trojjunto  a  iegunda  galaria  dos  Paços  Reaes,q  oceupavatodo 
o  va5  delia,  em  comprimento  de  trezentos  e  letenta  palmos,e 

largura  de  trinta  efete,cujo  pavimento  eílava  cubertodepre- 
cioías  alcatifas  da  India,e  as  paredeSjtectOjjanellaSjColumnas, 

e  todas  as  outras  partes  daquelle  grande  corpo  ornadas  de  bro- 
cados ,  veludos,  damafeos,  e  de  outras  tellas,  e  íedas  de  varias 

cores  ,  franjadas  de  ouro  ,  e  deriquiíTimas  armaçoens  de  pa- 
nos de  raz,  tecidos  de  ouro,  e  feda,  e  em  muitas  partes  fe  viaõ 

bordadas  de  ouro,e  prata,com  admirável  perfeição, em  varias 

tarjas  ,as  Quinas  Reaes  Portuguezas,  o  que  tudo  reprefen- 
tava  huma  alegre,  viílofa,  e  mageílola  reprefentaçaõ.  No 
fim  defta  grande  maquina  fe  via  levantado  com  as  cofias  no 

Forte ,  que  cahe  fobre  o  Rio  ,  hum  eílrado,  que  oceupava  tc- 
da  a  largura  do  pavimento  ,  de  quatro  degraos ,  e  íobre  efte 

curro 
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outro  de  dons,  cubertos  ambos  de  riquiífnnas  alcatifas.  I\o  Dia  i. 

mais  alto  doeftrado  pequeno  íe  poz  huma  cadeira  cubtrta  4e 

com  hum  pano  ,  debaixo  do  docel ,  tudo  de  teila  carmelim3-'amer* 
bordada  de  ouro,  e  no  docel  íe  viaõ, também  bordadas  de  ou- 

ro ,  e  formadas  com  admirável  primor ,  no  meyo  ,  as  armas 
Reaes,e  aos  lados  as  figuras  da  Juftiça,  e  da  Prudência.  Pela 
huma  hora  depois  do  meyo  dia  baixou  do  leu  apoíento  o  Se- 
reniííimo  Principecom  Oparoííaganre  de  teila  de  pracacom 
flores  de  ouro,  forrada  de  outra  relia  carmeíim  com  flores  do 
mefmo,  e  veftido  de  veludo  cem  abotoadura  de  diamantes,  e 

no  peito  huma  venera  guarnecida  também  de  diamantes  de 
grande  valor ,  com  o  habito  de  Chrifto ,  efpadim  da  mefma 
iorte  ,  eno  chapeo  huma  joya  ,cjue  prendia  toda  a  abadelie 

peílas  de  grandiílima  eftimaçaõ.  Trazia-lhe  a  falda  da  Opa 
D.  Pedro  Luiz  de  Menezes  ,  Marquez  de  Marialva  ,  Conde 

de  Cantanhede,  do  Confelho  de  Eítado  ,  c  Gentil -homem  da 
Camará  de  Sua  Mageftade,  que  eftava  defemana.  Pouco 
mais  a  diante,  eimmediato  a  Sua  Mageílade,  vinha  o  Sen  nií- 
fimo  Infante  Dom  Franciíco  com  o  cft oque  defen.bai- 
nhado,  e  levantado,  fazendo  o  officio  de  Cond<  ítavel  do 

Reyno  •  e  logo  à  mão  efquerda  de  Sua  Mageftade,  vinhaõ  os 
SereniíTimos  Infantes  D.  António  ,  e  D.Manoel  ,  e  pouco  a- 
diante,  vinha  Vafco  Fernandes  Cezar  fazendo  o  cilicio  de 

Alferes  mòr,  por  íe  achar  aufente  no  Ge  ver  no  do  tilado  dó 
Brafil  ,  íeu  pay  Luiz  Cezar  de  Menezes  ,  e  trazia  a  bandeira 
Real  enrolada. Precediaõ  osofôciaes  da  eaíacom  aí  fu.s  u  (]- 

gnias,e  todos  os  Titulos,eBifpos, que  ie  achavaõem  Lisbca, 
eeraõ  em  grande  numero:  Todos  osdoConltlhode  Sua  Ma- 

geftade, eienhores  de  terras,  A!caydes  mores.  Fid:.'gos,e  os 
Miniftros  dosTribunaes  da  Corte ,e  Prelados  das  Religiões, 
e  rodos  [  fem  exceiçaõ  alguma  ]  âííiftiraõ  em  pè  ,  e  defeuber- 
tos,  como  fe  eftilla  em  aótos  femelhantcs.Precediaõ  a  eíle  la- 
fidiífimo  acompanhamento  osReys  de  Armas  ,  Arautos ,  c 
Paíía vantes,  veftidos  com  fuás  cotas,  e  os  Porteiros  da  Cana 
com  íuas  maífas  de  prata,  e  outros  com  fuás  canas  nas  mãos, 
e  os  Moçosda  Camará.  Começando  a  entrar  Sua  Mageftade 
naquellc  grande  theatro,tangefaõ  os  meniílres,  charair  cilas, 
trombetas,  etimbaíes,e  no  mefmo  tempo  fe  abrirão  as  fanei- 
las  do  Pac.0  ,  que  cahiaõ  fobre  a  varanda,  e  nâ  ulrur.a  junto 
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Dia  *•  ao  forte, a  qual  ficava  defronte  do  Trono  Real,fe  poz  a  Sere- 
T  c.  niífima  Senhora  Infante  D.  Francifca.eefteve  Sua  Alteza  cm 

pè.aííiftida  da  MarquezaAya,  enas  janellas  feguintes  eftive- 
raõ  as  fuás  Damas,e  Donas  de  honor,e  as  principaes  Senhoras 

da  Corte.  Tanto  que  Sua  Mageftade  chegou  no  Eíhado  íu- 

perior",  logo  fobtò  aelleAffonfo  de  Vafconfellos  ,e  Socfa, 
Conde  de  Calheta  ,  Repofteiro  mòr,  e  deícubrio  a  Cadeira  , 
tjueeftava  prevenida,  e  nella  fefentou  SuaMageftade,  eto- 
mou  da  maõ  do  Marquez  de  Marialva  hum  cetro  de  ouro  ,  eà 

fua  mão  direita,  na  ponta  do  mefmo  eftrado,  fe  poz  em  pè,  e 
defeuberto, como  viera  ,  oSereniflimo  Infante  Dom  Francif- 

co  com  o  eftoque  levantado,  e  da  mefma  parte  ,  no  mefmo 
eftrado,  ficarão  também  em  pè,  edefeubertos  osSereniflimos 

Infantes  Dom  António  ,  e  Dom  Manoel,  e  o  Marquez  de 

Marialva  ficou  de  traz  da  Cadeira,  em  que  Sua  Mageftade  ef- 
tava  fentado  ,  como  Genril-homem  da  Camará  ,  que  eftava 
de  lemana.  Da  meíma  parre  direita ,  em  íima  do  ultimo  de- 
grão  do  eftrado  inferior, íe  poz  o  Alferes  mòr  com  a  bandeira 
Real  enrolada  ,  e  de  huma  ,  e  outra  parte  do  mefmo  Eftrado 

fe  puzeraõ  os  Bifpos ,  e  Títulos,  fem  precedências,  e  os  Se- 
nhores de  terras ,  Alcaydes  mores,  e  Fidalgos  ,  e  Miniftros 

cios  Tribunaes,e  Prelados  dasReligíoens,  todos  nos  lugares, 
em  que  cada  hum  fe  achou,  e  melhor  fe  pode  acomedar.  Fez 

a  pratica  o  Doutor  Manoel  Lopes  de  Oliveira  ,  o  mais  anti- 
go entre  os  Dezembargadores  do  Paço,  e  acabada  cila ,  fubio 

o  Repofteiro  mòr  ao  eftrado  mais  alto,  e  poz  diante  de  Sua 
Mageftade  huma  Cadeira  raza  detella  carmeíim  ,  cuberta 
com  hum  pano  da  meíma  ,  e  fobre  elle  huma  almofada  da 
mefma  tèila ,  e  fobre  efta  fe  poz  hum  Miífal  ,  e  huma  Cruz , 
e  pofto  Sua  Mageftade  de  joelhos  fobre  outra  almofada,  que 

tinha  aos  pés ,  paífando  o  Cetro  á  maõ  efquerda ,  tendo-lhe 

maõ  no  chapeoo  Marquez  de  Marialva  ,  pondo  a  maõ  direi- 
ta fobre  o  Miífal ,  e  Cruz,  fendo  teftemunhas  do  juramento 

de  Sua  Mageftade  o  Bifpo  Cappellnõ  mor,  o  Bifpo  de  Coim- 
bra, o  Bifpo  de  Leyria  ,  eo  Bifpo  da  Guarda  ,  que  fe  chega- 

rão ,e  puzeraõ  de  joelhos  junto  á  Cadeira  de  Sua  Mageftade, 
jurou  SuaMageftade  na  forma  feguinte. 

Juro ,  e  prometo  de ,  €oma  graça  de  Deos ,  yos  reger  ,  e  go- 
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vemar  bem ,  e  direitamente ,  e  de  vos  admimflrar  intetramen-  Diâ  u 

tejuftiça,  quanto  a  humana  fraqueza  permite,  e  de  mos  guar-         . 

dar  vojfos  bons  íojlumes  ,pri\ilegios , graças ,  mercês ,  líber  da-  J 
dês,  e  franquezas  ,  que  pelos  Reys  meus  prede<*effores  vos  fo-   • 
raô  dados ,  outorgados  ,  t  confirmados. 

Feito  o  dito  juramento ,  fe  fentou  Soa  Mageftade  tia  forma , 

cm  que  antes  eftava ,  e  o3  Bifpos  fe  retirarão  para  os  (eus  luga- 
res ,  e  ieafaftou  a  Cadeira  ,  em  que  eftava  a  Cruz  ,  e  Miífal  , 

pára  a  parte  efquerda  ,  a  fim  de  terem  lugar  os  que  juralTem  , 

de  hirem,  logo  depois  do  juramento  ,  beijar  a  mão  a  Sua  Ma« 

geílade.  A  primeira  peífoa,  que  jurou,  foi  oSereniííimo  In- 
fante Dom  Francifco  ,  fazendo  a  Sua  Mageftade  as  devidas , 

e  coftumadas  reverencias,  e  paliando  o  eftoque  à  maõ  eíquer 
da ,  fe  poz  de  joelhos  junto  à  Cadeira  raza  ,  c  pondo  a  maõ 
direita  fobre  a  Cruz,  c  MíTal  fez  o  juramento  ,  preyto  ,  e 
menagem,  dizendo  eftas  palavras. 

Juro  aos  Santos  Evangelhos  corporalmente  com  minha  mão  to- 
cado* ,  que  eu  recebo  por  noffb  Rey  ,  e  Senhor  Merdadeiro  ,  e 

natural  ao  mwyto  Alto ,  e  muito  Poderofo  Rey  Dom  Joaõ  o 

Quinto  no  ff  o  Senhor ,  e  lhe  faço  preyto,  e  menagem  ,  Jegun- 
do  foro ,  e  cojlume  defies  Reynos, 

E  tanto ,  que  acabou  de  jurar  ,  foi  beijar  a  maõ  a  Sua  Magef- 
tade  ,  que  lha  deu  ,  levantando-le  em  pè  ,  tirando-lhe  o  cha- 

peou lançando- lhe  os  braços  ao  pefcoço  ,  eaíTim  comoefte 
juramento  foi  feiro  ,  logo  o  Alferes  mòr  dcíemolou  a  ban- 

deira Real.  Jurarão  immediatamente  os  Sereniííimos  Infan- 
tes Dom  António  ,  eDom  Manoel ,  na  mefma  forma  ,que  o 

fizera  o  Sereniílimo  Infante  Dom  Franciíco ,  e  na  mefma  for- 

ma foraõ  recebidos ,  e  tratados  de  Sua  Mageftade  j  naõ  diííe- 

raõ,  porèn  ,  todas  as  palavras  do  precedente  juramento,  dif- 
feraõ  ,  referindo-fe  a  elle:  Eu  affim  o  juro ,  e  faço  o  mefmo 

freyto  ,  e  menagem.  Logo  fe  feguio  a  jurar  o  Duque  D.  jay- 
me  ,  e  pondo  a  maõ  fobre  a  Cruz  diffe :  Eu  ajjlm  o  juroy  epro- 
meto,  e  foi  beijar  a  maõ  a  S.  Mageftade;  logo  fe  íeguiraõos 
Títulos  ,  com  precedência  dos  Marquezcs  aos  Condes ,  mas 
dentro  de  cada  huma  deftas  clafTes,  fem  precedências ,  dizen* do 
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Dia  i.  do  cada  hum  :Eu  affimojuro  ,e  prometo.  Seguiraõ-fe  os  Bif- 

pos ,  c  logo  os  Fidalgos  j  e  os  Miniftros ,  e  mais  pr {Toas,  que 

J  cftavaõ  prefentes  jurarão  na  mefma  forma  ,  e  todos ;  feiro  o 
#  juramento,  hiaõ  beijar  a  maõ  a  Sua  Mageftade.  Acabados 

os  juramentos  ,  logo  o  Alferes  mor  com  a  bandeira  Real  de- 
fenrolada  ,  difle  ,  do  lugar  onde  eftava,  em  vòs  alta :  Real , 
Real,  Real ,  pelo  muito  Alto  ,  e  muito  Poder o/o  Senhor  ElRey 

Dom  Joaõ  Quinto  noffo  Senhor ;  E  repetindo  o  mefmo  os 

Reys  de  Armas ,  Arautos ,  e  PaíTavantes ,  ajudados  das  pef* 
foas  ,  queafíiftiaõ  ao  ac\o  ,  tocàraõ  osmeniftris,  charame- 

las ,  trombetas ,  e  timbales ,  que  acompanhados  dos  repiques 
de  todos  os  Conventos,  e  Parrcquias  da  Cidade,  e  dos  vivas 
de  infinito  povo,  que  fe  achava  no  ampliífimo  terreiro  do 
Paço,  formávaõ  huma  confuzâo  igualmente  eftrondoía,  e 

plaufivel.  Repetio-fe  a  mefma  accíamação,  fobindo  o  Alfe- 
res mòr  a  hum  eftrado  detrez  degraos,  que  eftava  nomeyo 

do  theatro ,  e  dizendo  era  voz  mais  alta,  voltado  para  o  povo, 
as  palavras  jà  referidas, as  quaes  renovarão  nelie  as  primeiras 
demonftraçoens  da  lua  alegria,  amor,  e  fidelidade.  Logo 

fe  levantou  Sua  Mageftade ,  e  com  o  cetro  na  mão,  encofta- 

doao  peito  ,  precedido  dos  mefmos,  que  ohavião  acompa- 
nhado, volcando-fe  trez  vezes  para  o  povo  ,  e  detendo  íe  por 

efpaço  não  breve  ,  para  que  os  coraçoens,  e  os  olhos  daquel- 
laimmenfa  multidão  pudeíTem  lograr  á  vontade  a  v;fta  do 
feu  amado  Príncipe ,  e  Senhor  ,  paíTou  à  Capeila  Real ,  que 

eftava  riquiffiroamente  armada ,  onde  rendeo  as  devida»  gra- 
ças ao  Supremo  Senhor ,  por  quem  os  Reys  reynaõ  ,  e  ít  deu 

fim  a  efte  pompofo ,  e  folemniííimo  aóto. 

IV. 
i 

NEfte  dia, anno  de  1 5  8 ̂  . fe  fundou  o  Mofteiro  de  San- 
ta Mónica  de  Lisboa  da  Ordem  do  grande  Patriarca 

S  into  Agoftinho.  He  fundação  da  Illuftie  Senhora  D.  Maria 

de  Abranches ,  filha  de  Álvaro  de  Abranches  f  Capitão  mor 

de  Azamor,  ede  D.Joanna  de  Mello.  Lançou -lhe  a  primei- 
ra pedra  com  fuás  próprias  mãos  nefte  dia  j  e  em  onze  de  Ou- 

tubro do  mefmo  anno  fe  colocou  nelle  folemnemente  o  San- 

tiílimo  Sacramento  ;  no  qual  dia  profeííaraõ  doze  novicias nas 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  17 
nas  mãos  do  Provincial  da  Ordem  ,  que  nomeou  a  Do-  Dia  •• 
na  Ifabel  de  Noronha  Prioreza  ,    e  a  Dona  Jeronyma  de_ 

Menezes  Subprioreza  ,    e   a  Dona  Margarida   da    Sylva 
Meftra  das  noviças ,  e  todas  trez  vicrão  do  Convento  do 
Menino  JESUS    de  Évora  para  darem  principio  regular 
a  efta  fundação. 

XII. 

EM  Ternate  ,  huma  das  cinco  Ilha*  Malucas  na  In- 
,  dia  Oriental,  padeceo  martyrio  nefte  dia,  anno  de 

1558.  o  Venerável  Padre  AíFonío  de  Caftro  da  Compa- 
nhia de  JESUS,  natural  de  Lisboa,  bautifado  na  Fregue* 

zia  de  São  juliaõ.  Foi  recebido  em  Goa  na  Companhia 
por  Saõ  Francifco  OCavier  ,  c  em  Malaca  lhe  pregou  na 
íua  Miíía  nova.  Jà  no  feculo  era  confumado  na  perfei- 

ção. Sendo  ainda  meço  ,  dando-fe  lhe  huma  bofetada 
]  ublicamente,  não  vingou  tão  grande  injuria,  antes  ofc 
fereceo  a  outra  face.  Padeceo  cruéis  afrontas  nos  últimos 

cinco  annos  da  fua  vida  ,  atè  que  acabou  gloriofo  Mar- 
tyr  de  Chrifto,  íendo  degolado  cm  ódio  de  noíía  Santa  Fé. 

N 
XIII. 

T  O  mefmo  dia,   anno  de  1537.  :faleceo  na  Cidade 
^   de  Évora  ,   onde  havia  nacido   em  6.  de  Abril  de 

1535.   o  Infante  Dom  Diniz  ,   filho  delRey  Dom  João 
111.  e  da  Rainha  D.  Catharina. 

XIV. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1738.  faleceo  no  Lugar 
de  Palhaes  da  outra  parte  do  Tejo  de  Lisboa  ,  em 

idade  de  cento  ,  e  onze  annos  ,  Antónia  idos  Piazeres  , 
criada  ,  e  moradora  na  quinta  de  Dom  Pedro  Martins 
Mafcarenhas. 

XV. 
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,de-  XV. 

N"t  O  mefmo  dia,  anno  de  1^53.  morreo  oínquiíidor 
Geral  DomFrancilco  de  Caitro  ,  Varaõ  infigne  em 
nobreza,  virtudes,  letras,  juftiça  ,  e  inteireza.  Foi 

Theologo  ,  Reytor  da  Univerfidade  de  Coin  bra  ,  Pre- 
íidente  do  Tribunal  da  Meia  da  Conciencia  ,  e  depois 

Biipo  da  Guarda  treze  annos  ,  e  ultimamente  Inquifidor 

geral ,  e  Confelheiro  de  Eftado  de  grande  nome  ,  e  au- 
thoridade.  Fundou  a  grande  ,  e  magniHca  Capella  de 
Corpus  Chrifii  do  Convento  de  Bemfica  da  Odem  de  S. 
Domingos  ,  meya  legoa  diílante  de  Lisboa  ,  a  Caía  do 
noviciado  do  mefmo  Convento  ,  e  junto  a  elle  humas 

cafas  para  retiro  dos  Inquifidores  geraes  defte  Reyno.  Foi 
Varaõ  digniífimo  dos  lublimes  elogios  ,  que  delle  fazem 
vários  Autores. 

XVI. 

NO  mefmo  dia  ,  pelos  annos  de  1580.  faleceo  no 
Convento  de  Santa  Clara  da  Caftanheira  Soror  Me- 

cia  da  Conceição,  natural  da  Viila  de  Alamquer, 

de  conhecida  nobreza,  e  de  muito  mais  conhecidas  vir- 
tudes, efpeciaimeríte  na  humildade,  e  abftinencia  em  que 

foi  infigne.  Na  hora  da  noite  em  que  faleceo,  foi  tal  o 

refplendor,  que  appareceo  fobre  oMoíteiro,  que  pareceo 

ao  povo  da  Viila,  que  era  incêndio,  que  nelle  fe  atèa* 
ra  ,  e  concorreo  com  inftromentos  para  o  apagar.  Com 

a  invocação  deita  íua  ferva  tem  obrado  Dcos  muitas  ma- 
ravilhas. 

SEGUK- 
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de 

SEGUNDO  DE  JANEIRO. 

I.  Santo  lfidòro  Bifpo ,  e  Martyr. 
II.  Potamio  Arcebifpo  de  Braga. 
III.  0  Venerável  Frey  Martinho  de  Santa  MARIA. 
IV.  0  Venerarei  Frey  Ntculao  de  Mello. 
V.  0  Príncipe  Dom  João,  filho  delRey  Dum  JoaÕ  III. 
VI.  Soror  Alargar  ida  de  SaÕ  Paulo* 
VII.  Conjii&o  memorável  fobre  Coulao. 
VIU.   A  Venerável  Madre  Martanna  da  Madre  de  Deos. 
IX.  Meu  a  Pimenta. 

1. 

M  Anfiloquia  Cidade  da  antiga  Luíltania  íb- 
geita  à  Metropolitana  de  Braga,  mereceo,e 
confeguio  com  invicta  fortaleza  a  coroa  do 
Martyrio  a  nãos  de  hereges  Arrianos,  Santo 
lfidóro  ,  Bifpo  de  C,aragoça  emAragaõ.  Foi 

Prelado  igualmente  Santo,  efabio,  e  como  tal  compoz  dou- 
tiíTi mos  comentários  fobre  alguns  livros  daEfcritura.  Sue* 
cedeo  feu  Martyrio  neíte  dia  ,  anno  de  486. 

11. 

POtamio  Arcebifpo  de  Braga  ,  cortando  mares  de  a- 
margura  na  taboa  da  penitencia  ,  chegou  nefte  dia 

felizmente  ao  porto  da  vida  immortal.  Sendo  homem  de 

-virtude  conhecida,  cahio  em  huma  culpa  grave,  e  logo, 
em  fi  ,  com  taõ  prodigiofo  arrependimento,  que, depon- 

do voluntariamente  a  dignidade  ,  fe  aprefentou  rèo  ,  e 

convencido  da  fua  própria  confiffaõ  ao  X.  Concilio  To- 
ledano,onde  os  Padres  delie  lhe  ajudarão  a  fentir,e  cho- 

rar a  fua  queda,  e  retirado  ao  Mofteiro  de  Dume  ,  me- 
receo  ,  pelas  lagrimas  de  arrependido  ,  as  veneraçoens  de 
Santo. 

C  ij  III. 
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T  de  III. janeir. 

O  Venerável  Frey  Martinho  de  Santa  Maria  >Religiofo 
de  Saõ  Franciíco  da  Província  de  Murcia  em  Caílel- 

la  ,  fundador  da  obfervantiiTima  da  Arrábida  em  Portu- 

gal,  era  Caftelhano  de  naç-aõ  ,  e  de  nobiliííimo  fangue , 
como  filho  ,  que  era  dos  Condes  de  Santo  Eftevãoj  vin- 

do a  eíle  Reyno,  merecco  por  íuas  grandes  virtudes  t  e 
aufteridade  de  vida  as  veneraçoens  dos  principais  Senho- 

res, e  muito  eípecial ,  a  de  Dom  Joaõ  de  Alancaílro,  pri- 
meiro Duque  de  Aveiro  ,  o  qual  lhe  oíFcreceo  na  ferra 

chamada  da  Arrábida  ,  e  antigamente  ,  Barbarkum  Pro- 
montorutm  ,  hum  íitio  proporcionado  a  fe  formar  nclle 
hum  Convento,  ou  ,  para  melhor  dizer,  hum  retiro,  e 
íolidaõ,  ou  huma  nova  Thebaida,  naõ  menos  feparada, 
que  a  antiga  ,  do  trato  ,  e  comercio  dos  homens.  Alli 
deu  Frey  Martinho  gloriofo  principio  á  Província  ,  que 
da  melma  ferra  tomou  o  nome,  e  com  tanta  felicidade, 

que  hum  dos  primeiros  filhos  delia  ,  foi  aquelle  grande 
portento  de  virtudes,  e  milagres  Saõ  Pedro  de  Alcântara. 

Dilatou-fe  depois  a  mais  de  vínteConventos  ,  nos  quaes 
ainda  hoje  fe  vè  ,  e  fe  admira  o  meímo  primitivo  rigor 
com  que  começara.  Morreo  o  Padre  Frey  Martinho  na 

Enfermaria  do  Hofpital  de  Lisboa  com  univeríais  accla- 
maçoens  de  Santo  neíle  dia,  anno  de  1545- 

IV. 

O  Venerável  Frey  Niculao  de  Mello,  natural  de  Bel- 
monte, Biípado  da  Guarda,  Eremita  de  Santo  Agof- 

tinho,  iníígne  em  virtudes,  elingularmente  no  zelo  da  fal- 
vaçaõ  das  almas.  Por  ellas  paífou  de  Portugal  a  México  ,  de 

México  às  Filippinas, das  Filippinas  a  Malaca,  de  Malaca  a 
Goa  ,  de  Goa  à  Perfia,  da  Períla  a  Moícovia,  onde  finalmen- 

te ,  (obre  quinze  annos  de  eftreitiíTima  prizaõ  ,  foi  queima»* 
do  vivo  em  defenfa  da  Fè   ncíte  dia,  anno  dei  6 15. 

V. 
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V  ,àQ- Y  •  Janeir. 

O  mefmo  dia  ,  em  terça  feira ,  das  trez  para  as  quatro 
horas  depois  do  meyo  dia,  anno  de  1  5  54.  com  deza- 

ieisde  idade  morreo  o  Príncipe  Domjoaõ,  rilho  dos  Reys 
Dom  Joaõ  III.  e  Dona  Catharina ,  cafado  de  pouco  mais 
de  hum  anno,  com  a  Princeza  Dona  Joanna  , filha  do  Em- 

perador  Carlos  V.  Naô  quiz  a  Providencia  Divina,  por  feus 

alciíTimos  juizos,que  Portugal  gozafíe  mais  tempo  efte  Prín- 
cipe ,  que  o  era  de  grandes  efperanças.  O  nacimento  dei- 

Rey  DornSebaítiaõ  íeu  filho  pofthumo  mitigou  de  algum 

modo  a  dor  da  lua  perda, mas  para  mayor  perda,  e  perdu- 
rável dor  danaçaó  Portugueza. 

vi. 
Oror  Margarida  deS.  Paulo  ,  chamada  no  feculo  Dona 
Margarida  de  Noronha  ,  filha  dos  Condes  de  Linhares 

Dom  Franciíco  deNoronha  ,  e  Dona  Violante  de  Andrada, 
entrou  Freira  no  Morteiro  da  Annunciada  de  Lisboa  ,  onde 

já  tinha  duas  irmãas,  ambas  de  excellcntes  partes:  Em  tu- 
do as  venceo  com  exceffo  íuperior  :  Efcrevia  com  tanta 

perfeição ,  e  pintavacom  tanta  valentia  ,  que  era  huma  ra- 
ra admiração  dos  homens  mais  peritos,  que  havia  em  feu 

tempo  naquellas  artes  :  Tocava  com  fingular  deftreza  todos 
os  inílrumentos :  Sabia  perfeitamente  as  Iingoas  Latina, 
Fcanceza ,  Italiana ,  e  Ingleza.  Vindo  a  Lisboa  Filippe  III. 
foi  affiftir  á  profiífaõ  de  huma  Freira,  que  entrou  na  Annun- 

ciada, e  fendo  Soror  Margarida  Prioreía  ,  fez  a  pratica  di- 

ante delRey  com  tanta  gravidade,  e  repoulo',  com  tanta 
eloquência,  e  diícriçaõ  ,  que  admirou  toda  a  Corte.  Com* 
poz  nas  Iingoas  Latina,  e  Porttugueza  excellentes  difeur- 
fos  fobre  matérias  eípirituaes.  Morreo  nefte  dia  ,  anno  de 

1636.  com  oitenta  ,e  féis  de  idade. 

VII. 



22  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  2. 

T     ̂   VII 

P Içado  altamente  o  Rey  deTravancor  dà  grande  per- da, que  tivera  cmCoulão  nos  fins  doanno  precedente 
z6.de    de  1606.  (como Cm  outro  dia  diremos)  logo  nos  principies 

eze  ro'do  feguinte  anno  ,  fe  achava  fobre  a  mefma  Praça  com  hum 
Exercito  formidável  ,   em  que  poz  todo*  os  esforços  do  feu 

poder  ,  e  dos  Principes  feus  aliados,  refoluto  a  ganhar  a  to- 
do o  cufto  a  reputação  perdida  pouco  antes.   Occuparaõ  os 

mefmos  poftos,  fortificando-fe  com  duas  ordens  de  trinchei- 
ras atiro  de  efpingarda.  Achava-fe  o  Capitão  mòr  D.  Jorge 

de  Caítellobranco  com  mil ,  e  feiscentos  homens,  e  refolu- 
to outra  vez  em  defalojar  os  Nayres  dos  feus  quartéis ,  fahio 

de  CouJaõ  na  madrugada  defte  dia  ,  com  a  gente  dividida 
em  trezefquadroens :  Os  dous,  de  hum,  e outro  lado,  eraõ 
compoftos  defoldados  velhos  ,  e  o  do  meyo  (que  D.Jorge 
tomou  para  íí )  f e  compunha  quafi  todo  de  bizonhos  :  Feito 
final  de  accometer  ,  o  fizerão  osdos  lados  com  tanta  ordem, 

e  tao  ardente  brio ,  que  depois  de  contraílarem  largo  tem- 
po com  o  pezo  dos  inimigos,  os  romperão,  e  desbaratarão 

de  forte  ,  que  ,  vencido  o  primeiro  ,  efegundo  vallo,  os  fo- 
rao  feguindohum  bomefpaço  •   mas  fahindo-lhe  dehuma 
cilada  hum  grande  corpo  de  gente,  leacendeo  oconflicto 
de  maneira ,  que  os  Portuguezes  foraõ  poftos  por  aquella 

parte  em  grande  confternação.   Mayor  era  ainda  a  que  pa- 
decia Dom  Jorge  ,  porque  atacado  do  Principe  de  Travan- 

cor  (  que  pofto  em  hum  elefante  conduzia  mais  de  trinta  mil 

combatentes )  fe  achou  fó  com  trinta,  porque  os  mais  ,  co- 
mo bizonhos ,  o  havião  deiamparado.   Aqui  fe  vio  hum  dos 

mais  raros  íucceífos  militares,  que  contão  asHiftorias:  por- 
que os  trinta  ,  feitos  em  hum  corpo,  fe  mantiveraõ  firmes 

na  oppoííçaõ  dos  trinta  mil ,  atè  que  osCapitaens  das  duas 
alas,  e  outros  valerofos  foldados,  queandavão  baralhados 

com  o  inimigo  ao  longe  ,  fabendo  do  perigo,   emquefea- 
chava  o  feu  Capitão  mòr ,  voltarão  a  foccorrelo ,  por  meyo 

de  infinitas  frechas  ,  e  pelouros,  dando,  e  recebendo  mor- 
tes ,  e  feridas ,  atè  que  fe  encorporaraõ  com  Dom  Jorge  ,   o 

qual  achando-fe  jàcom  duzentos,  e  vendo-íe  forçado; a  re- 

pa ífar 
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paíTar  osvallos,  cm  que  outra  vez  eftava  alojado  o  inimigo, Diã  2. 

le  lançou  â  elle  com  a  efpada  na  maõ  ,  ç  com  taõ  rcílado  ar-       e. 

dimento  ,  que  rompendo  quanto  topava  diante ,  unidos  a  fi  J 
os  Portuguezes,  que  andavaõ  efpalhados  no  campo  ,  fe  pu» 
zeraõ  finalmente  á  iombra  da  fortaleza ,  atè  onde  os  inimi- 

gos os  vieraõ  carregando  com  vigorofa  impreííaõ.    Gaftá- 
raõ  os  nolTos  nefta  gloriofa  retirada  quatro  horas  de  conti- 

nuo, e  perigofo  combate,  em  que  perdemos  quarenta  ho- 
mens, ficando  muitos  mal  feridos,  mas  bem  vingados,  por- 

que confeíTou  o  inimigo  ,  que  perdera  neíte  dia  mais  de  dès 
mil. 

VIII. 

NEÍledia  ,-nno  de  1694.  faleceo  no  MoíKiro  de  Re- 
ligiofas  Francifcanas  de  Barro  a  Venerável  Madre 
Marianna  da  Madre  de  Deos ,  fundadora  do  mefmo 

Moíleiro.  Na  lua  morte  fuecederaõ  muitos  prodigios  por 

rfpaço  de  trez  dias  que  efteve  exporia,  com  admiração  de 
grande  numero  de  povo,  e  aífiftencia  do  Bifpo  de  Lamego 
Dom  António  de  Valconcellos,  e  do  feu  Cabido.  O  mef- 

mo Prelado  lhe  mandou  dar  íepultura  particular  em  fete 

defte  mez  ,  depois  de  humas  folemtics  ex  quias ,  que  lhe  ce- 
lebrou ,  em  que  foi  orador  o  Doutor  Manoel  Rodrigues 

Claro,  Provizor  do  meímo  Bifpado. 

ix. 
MEcia  Pimenta, a  auem  huns  fazem  natural  de  Vilía 

Viçofa  na  Província  do  Alentejo,  e  outros  da  Villa 
de  Alverca  no  Arcebifpado  de  Lisboa  ,  foi  dotada  de  animo 

taõ  varonil ,  Como  fe  vio  na  empreza  ,  que  tomou  ,  e  feliz- 

mente coníeguio,  de  vificar  trez  vezes  os  Sagrados  Lugares 

da  noíTa  Rcdempçaõ,  defprezando  os  trabalhos,  e  peri- 
gos de  taõ  grande  perigrinaçaõ ;  e  para  efta  lhe  fer  mais 

moleíla  ,  e  de  mayor  merecimento  ,  a  dirigio  pelas  índias 
Orientaes.  Muitos  annos  viveo  nos  Santos  Lugares,  onde 
com  as  efmolas,que  tirou  pela  Chriftandade  fez  muitas  o- 

bras,  em  que  fe  perpetuou  o  feu  nome.    Em  Alepo  ,  Cidade 
da 



24 

ANNO  HISTÓRICO 
Dia  ?.   da  mayor  Arménia ,  poz  fim  com  a  morte  a  fuás  peregrina- 
_      .      coens  neftedia,  pelos annos  de  i  562. 
Janeir.    T  '  r  ' 

TERCEIRO  DE  JANEIRO. 

I.  £  Aprigto  Bifpo  ,  ?  Confejfor. 
II.  £  Ganfei  Confejfor* 
III.  <9  Venerável  Fr.  Vafço  Martins. 
IV.  iSVor  Maria  da  Cruz. 

V.  Morre  infelizmente  em  Calecut  o  Marifcal  do  Reyno. 
Ví.    /Vrf/r£  #  Infante  Dona  Confiança  filha  delRey  D.Diniz* 
VII.   Z)<w?  Rodrigo  da  Cunha  Arcebifpo  de  Lisboa, 

1. ■ 

ANTO  Aprigio,  Bifpo  da  Cidade  de  Beja, 
Varaõ  eminente  em  virtudes,  e  letras.Compoz 

fobre  o  Apocalypfe  com  pena  taõ  douta  ,  que 
mereceo  elegantes  panegíricos  do  grande 
Doutor  das  Hefpanhas  Santo  líidóro.  Efcreveo 

também  fobre  o  Livro  dos  Cantares ,  e  outros  tratados,  di- 
gnos de  memoria  perdurável.  Nefte  dia,anno  de  530,  por 

meyodehuma  morte  ditofa,  paííou  da  vida  traníitoria  à 
immortal. 

11. 

SAõ  Ganfci ,  Francez  de  naçaõ  ,  Monge  Ciuniacenfe,  re- 
formou o  Convento  do  Salvador ,  íituado  junto  a  Va- 

lença ,  nas  margens  do  Rio  Minho ,  deixou  ao  mefmo  Con- 
vento o  feu  nome  ,  ecom  elle  fuaviíTima  fragrância  de  he- 
róicas virtudes  ,  e  em  feu  corpo,  hum  manancial  perenne 

de  maravilhas.  He  efpecial  advogado  da  tòce,  e  das  febres. 
As  experiências  da  efíicacia  do  feu  patrocínio  o  faz  bufeado 
com  gratas,  e  religiofas  veneraçoens  de  Portuguezes  ,  e 
Gallegos. 

Hh 
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III.  ,  de 
Janeir. 

O  Venerável  FreyVafco  Martins  Fundador  dallluftrif- 
ílma  Ordem  de  S.  Jeronymo  em  Portugal  ,  e  dos  dous 

Reíigiofos  Conventos  de  Penha  longa,  e  Mato ,  e  em  Caf- 
tella  do  de  Valparaizo  ,  onde  chcyo  de  virtudes  heróicas, 

na  larga  idade  de  cento,  e  vinte  annos,  no  de  1420.  aca- 
bou íantiíTimamente  a  vida. 

IV. 

NO  mefmo  dia  Soror  Maria  da  Cruz ,  filha  de  Dom  Gaf- 

par  de  Gufmaõ  Duque  de  Medina  Sidónia:  A  íerenif- 
hma  Senhora  D.Luiza,  íua  tia,  quando  vcyo  fer  Duqueza 
de  Bargança  ,  a  trouxe  configo  ,   porque  a  amava  com 

grandes  extremos  ,  por  fuás  prendas  naturaes,  e  adqueíí- 
tas,  que  nella  eraò  excellentes.  Succedendo  depois  a  acla- 

mação ,  veyo  para  Lisboa  ,  e  começou  a  lograr  cm  Palá- 
cio grandes  eítimaçoens ,  como  peííoa  taò  chegada  à  fa- 

mília Real,  e  ornada  de  íingular  fermolura  ,  c  difcriçaõ- 
e  quando  tantos  dotes  da  natureza  ,  e  fortuna  lhe  prome- 

tido hum  eftado  fublime  ,  os  poz  todos ,  e  tudo  ,  ea  íi  meí- 
ma  ,  nas  aras  do  defengano  ,  aos  pés  de  Chriílo.    Coftu- 
mava  a  Rainha  D.  Luiza  viíitar  muitas  vezes  o  Moíleiro 

das  Flamengas  de  Alcântara  ,  e  levava  configo  a  Senhora 
D.  Maria,  a  qual  ,  de  huma  vez,   íe  retirou  ao  Coro,  em 
quanto   a  Rainha  eftava  falando  com   as  Reiigioías.    Ao 

dJpedir-fe,  faltava  D.  Maria  ,  e,  fendo  achada,  mandou 
dizer  á  Rainha  ,  que  pedia  a  Sua  Mageílade  quizeííe  fer 
fervida  de  lhe  dar  licença  para  ficar  naquele  Mofteiro  , 
e  fervir  nelle  a  Dcos,  rogando  ao  mefmo  Senhor  pelo  Eí« 
tado  ,  e  aumento  de  SuaMagcftade,  ede  toda  a  caía  Real. 

A  Rainha  ihe  approvou  com  muito  agrado,  aquella  re* 
foluçaõ,  reconhecendo  nella  a  vontade  Divina.    Vcftio  o 

habito  Reiigiofo  do  Serafim  da  terra  ,  e  logo    começou 
a  refplandecer  em  todas  as  virtudes,  em  que  fez  admirá- 

veis progreffos.  Profeííou  a  16.  de  Junho  de  1644.  ece- 
lebrou-íe  efte  a&o  com  grande  pompa  ,  e  Mageílade  ,•  af- 

D  íiftiraõ 
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Dia  3.  fiftiraõ  as  PeíTbas  Reaes  ,  e  toda  a  Nobreza.  Pregou  o  Pa- 

de     dre  Vieyra  ,  Demoftenes  Portuguez  ,  e  foi  aquelle  Sermão, 
Ja  '  hum  dos,  em  que  o  leu  grande  engenho  fe  excedeu  a  fí 

mefmo.  Profeguio  Soror  Maria  da  Cruz  nos  exercicios  da 

vida  religiofa  com  iníigne  fervor :  Abraçou  a  fanta  pobre- 
za com  tanto  defapego  das  grandezas,  em  que  fe  criara, 

que  nunca  admitio  na  Cella  ,  nem  no  trato  de  fua  peíToa 
couía  ílngular  ,  nem  de  preço.  Seguia  em  tudo  a  vida 
commum,  fem  admirir  differença,  ainda  nas  oceupaçoens 

mais  humildes.  Foi  por  vezes  Abbadeça  ,  contra  fua  von- 
tade, mas  com  grande  goílo  das  íubditas,  porque  as  amava, 

e  era  amada  delias  com  iinguhres  finezas.  Sempre  as  Peífoas 
Reaes  fizeraõ  da  fua  virtude  eípecial  eftimaçaó  ,  e  a  vifita> 
vaõ,e  confultavaõ  nas  oceurrencias  mais  relevantes  da  Mo- 

narquia. Trez  dias  antes  da  fua  ultima  doença  foi  com  as 
mais  Religiofas  a  huma  Capella  ,  que  havia  edificado  ,  e 
confagrado  a  Saõ  Miguel  ,  e  moítiou»lhe  o  lugar,  onde 
queria  que  a  fepultaflem.  Padeceo  graviífimas  dores  ,  e 

achaques,  fempre  com  admirável  refignaçaõ  -y  atè  que, 
nefte  dia ,  da  meya  noite  para  a  huma  hora  ,  anno  de 
1676.   parTou  da  vida  mortal  à  que  naõ  tem  fim. 

v. 
NO  mefmo  dia,  anno  de  15 10.  deraÕ  fobre  a  Cicra- 

de  de  Calicut,  Corte  do  Qamori  o  Marifcal  do  Rey- 

no  [  rezem  chegado  à  índia  por  Capitão  mor  de  huma  ar- 
mada 1  e  ArTonío  de  Albuquerque,  e  fem  oppoíiçaô  a  en- 
trarão ,  e  entregarão  ao  fogo.  Vendo  o  Marifcal  quam  le- 

ve lhe  havia  íahido  aquella  expugnaçaõ  ,  diífe  zomban- 

do :  Ghte  a  guerra  da  Índia  era  fem  duvida  de  mayor  ej- 
trondo  >que  perigo ,  e  acrecentou:  Que  naquelle  mefmo  dia 
havia  de  hir  jantar  no  Palácio  do  C}amori.  Que  eftava  naõ 
muito  alem  da  Cidade.  Partio  para  eile  ,  acompanhado 

de  muitos  ,  que  o  feguirao  ,  mas  por  feu  mal  :  Porque 
ainda  que  entrarão  o  Palácio,  quebrando  as  portas,  fem 
acharem  refiftencia,  quando  eítavaõ  mais  defeuidados ,  e 
mais  fenhores  de  fi ,  cahio  fobre  ellcs  hum  grande  golpe  de 

Naires,  taõ  determinados,  erefolutos,  que  em  breve  ef- 

paço 
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paço  foi  morto  o  Marifcal  ,c  grande  parte  dos  fiai ,  e  çre-  Dia  4. 
cendo  0$  inimigos  a  raayor  corpo  ,  deraõ  fobre  os  qoc  fc-  f. 

gmao  a  Attonío  de  Albuquerque,  enelles,  cm  bum  pal- 
io eftreito  ,  e  por  íima  de  certos  valos ,  faziaõ  crcel  defc 

truiçaõ.  Omeímo  Affonfo  de  Albuquerque  cahio  de  hu- 
ma  pedrada,  de  que  perdeo  o  fentido  ,e  finalmente  íe  em- 

barcarão com  taõ  notável  perda  ,  que  os  feridos  paítáraõ 
de  trezentos  ,  e  os  mortos  chegarão  a  oitenta  j  entre  eftes 
o  Marifcal  Dom  Fernando  Coutinho,  e  Vafco  da  Sylvei- 
râ,  Nuno  Freire,  Leonel  Coutinho,  Francifco  de  Miran- 

da, c  outros  Cavaleiros  illuftres.  Aífim  coftumaõ  fer  mal 

íuecedidas  as refoluçoens imprudentes,  e  filhas  da  arrogân- 
cia van ,  e  aílim  alterna  a  fortuna  os  fucceíTos  ,  a  qual 

fendo  fempre  vaiia,  nos  da  guerra,  he  a  mefma  varie- 
dade! 

vi. 
NO  mefmo  dia,  anno  de  1290.  nafceo  em  Coimbra 

a  Infante  Dona  Conftança,  filha  delRey  Dom  Di- 
niz ,  c  da  Rainha  Santa  Ifabel  :  EIRey  ,  que  em  tudo 

foi  grandiofo  ,  foleranizou  eíla  mercê  do  Ceo  com  fin- 
guiares  d^monítraçoens  de  alegria  ,  e  feftas  cuft<  fas  ,  no 
que  o  íeguio  todo  o  Rcy  no  ,  como  era  jufto ,  com  aplau- 
los  univerfaes. 

VII. 

Om  Rodrigo  da  Cunha  ,  Varaõ  infigne  em  letra*, 
e  virtudes.  Foi  Bifpo  de  Portalegre  ,  depois  do 

Porto  ,  depois  Arcebifpo  de  Braga  ,  e  ultimamente  Ar« 
cebifpo  de  Lisboa.  Em  todas  eftas  dignidades  deu  fingu- 
lares  provas  de  beneficência,  e  vigilância ,  dignas  de  a? 
morofo  Pay,  de  folicito  Paftor.  Eicreveo  hum  Tratado, 
de  Gmfeffarm  fijlicitantibr/s.  Outro  ,  /Idiertenctas  ao  Jtíbi- 

leo  de  1620.  Outro  ,  Explicação  dos  'Jubiíeos  -y  hum  volu- 
me da  Hulcria  dos  Bifpoi  do  Porto:  Dous  dos  Arccbif- 

pos  de  Braga  :  Dos  de  Lisboa  outros  dous.  Efcrtveo  mais 
outro  volume  era  defenía  da  Primazia  de  Biaga,  c  outro 

D   ij  dou- 
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Di*  V  doutifàmo  (obre  a  primeira  pane  do  Decreto  de  Gracia- 

.  no  ;  e  também  outro  de  Comentários  /c^é*  a  jtgtmda 
parte  do  Decreio  do  mefmo  Graciaao.  Ordenou  ,  e  com- 
pó*  as  Conftitaiçoens  do  Arccbiípado  de  Lisboa.  Na  oc- 
cafnô,  em  que,  peias  extravagâncias  do  Conde  Duque, 
foraò  chamados  a  Madrid  muitos  Prelados  ,  e  lenhoies 

principaei  do  Reyno ,  foi  nomeado  Dom  Rcdiigo  em  pii* 

meiro  lugar,  como  aquelle  ,  qne  entre  jodos  era  de  ma* 
yor  amhoridade  ,  c  reputação.  Na  propofta  ,  que  então 

fe  fez  ,  de  que  era  precifo  para  o  bem  commum  da  Mo- 
narquia de  Hefpanha  ,  deípojar  o  Reyno  de  Portugal 

das  regalias,  e  privilegiei ,  que  gozava.  Deu  o  ntífo  Ar- 
cebifpo ,  em  contrario,  muitas  razoens,  dignas  das  luas 

gandes  letras  ,  e  do  feu  grande  zelo  Portugutz,  donde 
os  Caftclhanos  inferirão  ,  que  naõ  era  negocio  aqoelle, 

q<ie  fe  houvcíTe  de  levar  por  meyos  fuaves  ,  c  logo ,  dil- 
íolvendn-fe  a  junta  tratarão  de  prevenir  armada  ,  t  exer- 

cito: Eífce  ,  que  na  mcfma  fazaõ  veyo  fobre  o  Alentejo: 

Aquella  ,  que  pouco  depois  fe  perdeo  no  Canal  de  Ingla- 
terra, c  fe  havia  mandado  vir  invernar  a  Liiboa  j  mas,  vol- 

tando o  Arcebjfpo  a  Portogal  ,  efhmulado  daquclla  ínlo- 
lenrc  rdoioçaõ ,  começou  a  introduzir  algumas  praticas, 
t  fugcftocns ,  que  foraõ  os  primeiros  pnneipios  da  prociJ 
giofa  acclamaçaõ  do  fcreniííimo  Duque  de  Bargança.  Em 
todas  as  matérias  era  bem  ouvido  o  leu  parecer  ,  neíia  o 

foi  muito  mais  ,  porque  facilmente  fe  períuadiraõ  todos, 
qae  naõ  era  homem  o  Arcebifpo  Dom  Rodrigo  ,  que 
houveíTe  de  aconcelhar  huma  coufa  de  tanta  conílderaç  »6, 
c  de  tantas  confequencias  ,  le  foífe  menos  juíla  para  os 

executores  delia  ,  ou  menos  conveniente  para  o  bem  com- 
mum  daNaçaô.  Em  fim  ,  a  íua  au  bondade  deu  tamanho 

p.zo  àbílança  ,  que  os  já  rcloiutos,  íe  confirmarão  mais, 
e  os  ainda  vacilantes  ,  le  reíolvcrão  animofamente ,  cno 

dia  aprazado  acclamaraõ  ao  novo  Rey.  Entre  tanto  eftc* 
ve  o  Arcebifpo  com  os  Cónegos  ,  e  com  os  Capsllaens  da 

Sé ,  e  f  us,  encomendando  a  Dcos  com  publicas  piecei  o 

bom  fucceíío  de  facção  tão  pengoía  ,  e  logo  íahio  em  pro«' 
ciífaò,  e  chegando  defronte  da  Igreja  de  Santo  António, 
íe  vio  deípsegado  o  br^ço  direito  da  Imagem  de  Chnilo, 

que 
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que  hia  na  Cruz  Arccbifpal  ,  como   aiTegurando  o  meí-  Oía  ?. 

mo  Senhor  felices  fins  a  tão  ditofos  princípios.  Difcorrco     de 
a  procilííaõ  pelas  principaes  ruas  da  Cidade, que  foi  humaJ 

grande ,c  poderoia  aprovação  do  que  fe  havia  obrado.  Lo- 
go os  Fidalgos  o  nomearão  Governador  (cm quanto  não 

chegava  o  novo  Rey )  c  clle  fez  nomear  também  Governa- 

dor aoArccbifpo  de  Braga  ,  e  ambos  expedirão  Ordens  a 
todo  o  Rcyno  ,  com  a  nova  de  fucceífo  tão  felice  ,  ejue 
em  todas  a*  Cidades,  c  Villas  dclle,   foraõ  prompiamen- 
tc  obedecidas ,  como  cm  outro  lugar  dizemos.   No  tempo,  x  de  Da_ 
qoe  fobre  viveo  ao  novo  Rey  nado  ,  fempre  as  luas  direc-  zembro. 
çoens  forão  as  idéas  mais  fegurai  dos  acertos.   Era  cuvido 
corno  Oráculo, c  reconhecido  geralmente  pelo  mais  bene* 

mento  fiiho  da  Pátria  ;  pay  delia  lhe  chamarão  muitos,   Fa- 
leceo  neftc  dia  aano  de  1643. 

quarto  de  Janeiro. 
I.  Santa  Irta  ,  Virgem. 
II.  0  Brato  Sizcnando. 

li I.   Elfoy  Dom  Sancbi  ih 
IV.   0  Cardeal  Lutz  dt  Soufa. 

1. 

^^^Jf|  ANTA  Iria  ,  Virgem  Portugueza,  irmã  de  S. 

tíÍfê,,fWÍ  Damazo:  Dcídea  primeira  idade  abraçou  a  vi- 

W$%w3v  ̂ a  re^o^°^a'  cafeguio  com  íiogular  perfei- 
WlpÊÊMÉíl   Ç1^*    Foi  leu  tranfito  em  Roma  nefte  dia  anno 

de  384.  na  flor  da  idade ,  qa«  apenas  contava 
vinte  ,  ma*  chrya  de  virtudes, e  merecimentos.  S.  Damazo 

lhecompoz  hun  eUgantc  Epitáfio,  dando  nelle  evidentes 
provas  da  grande  cíiimação  ,  c  apreço ,  em  que  tinha  efta 
Santa  Virgem,  que  muito  amava  pelos  vincules  da  natu- 
reia  ,   muito  mais  pelos  realces  da  íantidadc. 

II. 
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Dia  4, 

de  II. 
Janeiro.  . 

O  Beato  Sizenando,  hum  dos  primeiros  difcipolos  do  Me- 
iifluo  Doutor,  e  hum  dos  primeiros  fundadores  da 

ciesarecida  Religião  Ciftercieníe  em  Portugal.  Faleceo 
nefte  dia,  anno  de  1170.  no  muito  religioio  Convento 
de  S.  João  de  Tarouca  ,  deixando  claiiííimo  nome  de  San- 

to, emilagrofo. 

iii. 

Om  Sancho  ,Rey  de  Portugal,  fegundodonome  ,Foi 
no  principio  do  leu  governo  inclinado  aos  empregos 

militares  ,em  cjue  muitas  vezesfeachou  peííoalmente,  econ- 

quiftou  muitas  praças ,  queos  Mouros  ainda  pcfíuhiaõ,  def- 
de  os  prkicipiosda  perda  deHefpanha.  Pelas  exoibitancias 
de  íeus  validos,  (  em  que  elle  não  tinha  mais  culpa,  que  a  iuã 
omiííaó  , )  roi  dcfpojndo  da  Coroa  ,  c  fe  entregou  o  governo 
delia  afeuirmão  o  Infante  D.  AfFunío.  Retirou  fe  paraCáf- 

teila,e  ,  ajudado  daqnelle  Rey,  voltou  a  Portugal  com  exer- 
cito ,  mas,íem  fazer  operação  relevante ,  foi  confrangi- 

do a  retirar-fe.  No  meyo  de  tantas  difgraças  teve  huma 
grande  gloria,  qual  foi  aíingular  fidelidade,  que  achou 

cm  alguns  VaíTaíios  feus ,  quando  outros  vilmente  o  dei- 
xavaõ.  Daremos  dous  exemplos  memoráveis.  Fernaô  Ro- 

drigues Pacheco  ,  tronco  da  grande  caía  dos  Duques  de 
Eícaiona  emCaílella,  fendo  requirido  pelo  Infante  Dcm 

Arfonío  ,  que  entrcgaífe  o  Caítello  dcCeroIico  :  Rcípon- 
deo,  com  generoía  reíoluçaõ  ,  que  o  cão  havia  de  entre- 

gar fe  não  a  EIRey  Dom  Sancho  ,  de  cuja  maô  o  rece- 
bera. Vierão  às  armas  ,  e  fahindo  inútil  a  expugnsção, 

refolvco  o  Infante  prolongar  o  citio  ,  para  que  a  fome , 
e  fede  rendeiíem  os  defcníores.  Começarão  eftes  a  fentir 

hum  ,  e  outro  damno  ,  e  já  não  podia  durar  muito  a  reíif- 
tencia.  Eis  que  huma  manhã  foi  vifta  huma  ave  de  rapi. 
na,  que  voava  fobre  o  Caftelío  ,  e  luecedeo  largar  no 
meyo  delle  huma  fermofa  trnía  ,  que  colhera  pouco  an- 

tes do  rio.    Muito  vai,  em  qualquer  aperto  ,  huma    in« dnftrja 
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daílria.  bem  advertida  5   faz  logo  guizar  a  truta  ,  e  cozer  Dia 4. 
hum  paõ  ,   e  com  outras  couías  de  refreko  ,  manda  tudo       f. 

por  hum  filho  feu  ao  Intante,  com  humtecado,  em  que,, 
com  difcretas,e  cortezes  palavras,  lhe  infirmava,  que  não 

feria  fácil  render-fe  huma  Praça  onde  havia  taõ  valerofos 

Soldados,   e  taõ   bem  providos  de  viveres,  como  acjuelle 

regalo  moftrava.   Ficou  admirado  o  Infante,  e  levantan- 
do ocitie,  voltou  para  Coimbra.  Em  Coimbra  otlpera- 

va  outro  igual  exemplo  de  fidelidade,  e  de  valor.  Era  Al- 
caide mor  do  Caftello  Dom  Martim  de  Freitas  ,   c  o  ha- 

via recebido  d'E!Rey  Dom  Sancho.   Reíolveo  ,  que  fó  ao 
mefmo  Rey  o  havia  de  entregar.    Durou  o  citio  muitos 

tempos ,  e  o  esforçado  Capitão  refiftio  a  duros ,  e  repeti- 
dos combates  ,  e  muito  mais  aos  da  fome  9  e  lede ,  que 

o  chegarão  aos  últimos  extremos.   No  mayor  aperto  ,  fe 
divulgou  a  nova  certa   de  que  ElRey  Dum  Sancho  era 

morto.  Entaõ  entrou  Dom  Martim  a  partidos  com  o  In* 
fante  ,   e  ajuftou  ,  que  debaxo   da  íua   palavra  o  deixaíTe 
hir  a  Tolledo  certificar-íe  com  léus  olhos  da  verdade.  Fez 

a  jornada,  fez  abrir  a  fepultura,  e  entregou  as  chaves  do 

Caftello   nas  mãos  Reays  ,    (  poftoque  defanimadas    )  de 

feu  Senhor  ,   de  quem  as  recebera  ,-   e  íó  aííim  fe  deu  por 
defobrigado  da  Omenagem,que  fizera  nas  mel  mas  mãos, 
e  falva,   por  efte  modo  taõ  raro  ,   a  fua  honra  ,  voltou  a 

Portugal  ,  e  entregou  o  Caftello  ao  Infante,  e  efte  o  rece- 
beo  ,   e  premiou  como  dignamente  mereça  ;  huma  acçaõ 

tão  illuftre   digna  por  ctrto  de  memoria  perdurável.    Re- 
duzido EIRey  em  Tolledo  a  vida  particular ,  hz  huma  tal 

vida  ,  que  fem  duvida  mereceo  lograr  ,   depois  deila  ,  a 

Coroa  ,  que  não  tem  fim.   Todo  fe  empregava  em  exerci* 
cios  de  piedade  ,  e  devoção,  moftrando  em  eftado  tão  aba» 
tido  huma  refignaçao  admirável  na  vontade,   e  difpofiçaõ 

da  Providencia  de  Deos.    Difpendeo   grandes  Thefouros 
com  os  pobres,  fez  às  Ordens  Militares  largas  doaçoens, 

e  a  muitos  Conventos  de  outras  Ordens.    Edificou  para  a 
de  São  Domingos  os  de  Santarém  ,  e  Porto  j  para  á  de  Saõ 
Franciíco,   o  da  Cidade  de  Lisboa.   Edificou  também  hu- 

ma íumptuofa  Capella   na  Cathedral  de  Tolledo  ,   onde 
jaz  fepultado.  Faieceo  nefte  dia  ,  anno  de  1246.    Affir- 

ma-fe, 

1 
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Dia  4.   ma-íe,  que  na  hora  da  morte  lhe  appareceo  Sao  Lazaro, 

"e.    de  quem   foi  devotiílimo.    Cafou  com  Dona  Mecia  Lopes 
janei  .  ̂   Haro  ,  e  não  teve  íucceííaõ. 

IV. 

LUiz  de  Soufa  ,  generofo  ramo  da  cafa  dos  Condes  de 
Miranda,  Marquezes  de  Arronches  ,  filho  de  Diogo 

Lopes  de  Soufa  Conde  de  Miranda  ,  e  de  fua  mulher  Dona 
Leonor  de  Mendoça.  Como  filho  fegundo  feguio  a  vida 

Ecclefiaftica  ,e  confeguioas  mayores  dignidades  ,  a  que  po- 
dia fobir  em  Portugal,-  Foi  Deão  da  Sé  do  Porto,  Bifpo  Ca- 

pelião  móri  da  Capelia  Real  da  Mageftade  delRey  D.  Pedro 
II.  do  leu  Concelho  de  Eftado,  e  Arcebifpo  de  Lisboa,  e 

Cardeal  da  S.  I.  R.  por  nomeação  de  Innocencio  XII.  Nes- 
tes grandes  empregos  ie  houve  fempre  com  lufimento  de 

Príncipe  ,  com  attençoens  de  vigilante  Paftor.  Nas  matérias 
politicas  ,  era  o  leu  voto  de  grande  reputação,  aífim  pela  fua 
íingular  prudência  ,  e madureza,  e  fácil  comprehenção  dos 

negócios,  como  pela  liberdade,  com  que  votava,  defpido 

de  intereces  particulares.  Ajuntou  amais  feleóta,  enume- 
rofa  livraria  ,  que  fe  vio  em  Portugal  ,  que  paífava  de  trinta 
mil  volumes.  Introduzio  em  Lisboa  o  Santo  ]ubileo  do 

Lausperenne,  que  ainda  permanece,  confervando-fe  ,  fem 
interpolação  ,  manifefto  o  Santiífimo  Sacramento  em  huma 

das  Igrejas  da  mefma  Cidade,  as  quaes  fe  vão  alternando  em 

perpetuo  circulo,  com  grande  edificação  dos  Fieis,  e  aprovei- 
tamento daspeííoas  devotas ,  e  gloria  accidental  domefmo 

Sacramento.  Faleceo  o  Cardeal  deSouía,  nefte  dia  ,  annode 

1701,  Com  fetenta  ,e hum  deidade.  Jaz  na  Capelia  de N. 

Senhora  da  Piedade  da  Sé,  fem  outro  Epitáfio  mais  ,  que  ef- 
tas  trez  palavras:  Sub  tuum  prafidtum. 

QUIN 
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Dia  5. 

QUINTO  DE  JANEIRO. 

I.  0  Beato  Frey  Vicente  de  Lisboa. 

II.  Frey  Jerony mo  da  Azambuja. 
III.  Vttlorta  de  Num  da  Cunha  Governador  da  índia  j obre  á 

Fortaleza  de  Baçatm. 

I V.  Dom  D  togo  Condeftavel  de  Portugal. 
V.  Conqutfla  da  Ctdade  de  Tednefi ,  em  Africa* 

1. 
Beato  Frey  Vicente  de  Lisboa  (a  quem  a  pátria 
deu  o  fobrenome)  foy  Religiofo  da  fagrada 
Ordem  dos  Pregadores  ,  e  Provincial  delia  em 

toda  Hefpanha,  e  namefma  o  primeiro Inqui- 
íidor  Geral,  Confeííor  ,  e  Pregador  delRey 

Domjoaõl.  iníignc  em  letras ,  como  moftrou  na  compo- 
íiçao  de  muitos  livros ,  que  a  inCuria  dos  Portuguczes  fepul- 
tou  no  efquecimento.  Mais  iníigne  ainda  em  virtudes,  com- 

provadas com  muitas  maravilhas ,  que  obrou  em  vida,  e  de- 
pois da  morte.  Por  humas  ,  e  outras,  coofeguio  na  voz  uni- 

veria!  do  povo,  e  nas  penas  de  graviííimos  Authorcs  anti- 
gos, e  modernos,  o  nome  de  Beato.  Delle  fe  conta  hum 

cafo  memorável.  Havia  difeorrido  muitos  annos  por  varias 
Províncias  da  Chriftandade  em  ferviço  da  Igreja,  e  da  fua 

Religião-  voltou  a  Lisboa,  e  pregando  na  Freguezia  deS. 
Nicolao  ,  on-de  nacera  ,ao  deícer  do  Púlpito  fe  chegou  aellc 
huma  velha,  c  cobrindo-o  de  bênçãos,  lhe  dava  os  parabéns 
do  Sermão  ,  e  os  dava  também  a  íi  mefma  .  e  muitas  graças 

aDeos,  por  lhe  haver  dilatado  ávida  (dizia  para  os  circunf- 
tantes  )  atè  chegar  a  veraquelle  Padre  ,  feito  jà  taõ  gran- 

de homem  ,  o  qual  lhe  havia  nacido  nas  mãos,  e  fora  bau- 
tizado  por  cila.  Fez  o  Padre  jufta  reflexão  ,  no  que  a  velha 

dizia,  e  inquirindo  a  verdade,  achou  que  abelha  o  bautiza- 
zara  (  por  nafcer  de  hum  perigofo  parto  )  proferindo  eftas 
palavras  Eu  te  bautizo ,  e  te  encomendo  à  Virgem  Maria ,  e  a 

E  todos 
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Oia5.   todos  os  vfo^oj.Reconheceoo  Padre  a  grande  mercê  de  Deos, 

.     elm  lhe defcobn>,  por  modo  taõ  extraordinário  ,  o  eirado  em 

■        '  que  cílava,e  logo  fe  fez  bautizar ,  c  reccbeo  novamente Or- 
dens ,  e  profeílou  novamente  :  Neíle  dia  paííou  à  melhor 
vida  ,  anno  de  1401.  Jaz  noConvcnto  de Bemfica. 

11. 

FRey  Jeronymo  da  Azambuja ,  natural  da  ViPa  defte  no* 

me,  e  por  eíía  caufa  chamado  vulgarmente  Oleaflro'. 
Rtligioío  da  Ordem  dos  Pregadores,  hum  dosTheologos, 

que  ElPiey  Dom  Joaõ  III.  mandou  ao  Concilio  Tridentino; 
depois  Tnquifidor  do  Tribunal  do  Santo  Ofíicio  em  Lisboa. 
Foi  veríadiííímo  nos  idiomas  Grego ,  e  Hebraico  :  Compoz 
feleétiííimos  Comentários,  fobre  os  primeiros  cinco  livros 
daEfcritura  ,  outros  íobre  Ifaías  ,  e  outros, que  ainda  naõ 

virão  a  luz  ,  merecendo-a  fingularmente  todos,  pela  cele- 
bradiílima profundidade,  e  agudeza  de  leu  Author.  Faleceo 
neíle  dia,  anno  de  ij 6o, 

iii. 
• 

NO  anno  de  1  j2  0.deftruhio  Heitor  da  Sylveira  a  Cida- 
de de  Baçaim:  Mas  logo  mandou  EIRey  Sultaõ  Ba- 

dur  levantar  no  mefmo  íitio  huma  Fortaleza  ,  que  já 
no  anno  de  1  y  3  3 .  fe  achava  em  eftado,  que  fe  fazia  temer , 
e  refpeitar.  Havia  nella  mais  de  doze  mii  homens  de  guar- 

nição ,  e  quatrocentas  peças  de  artelharia,  e  a  efta  propor- 
ção, eraõ  asmoniçoens  ,ebaftimentos.  Refoluto  Nuno  da 

Cunha  em  tirar  aquelle  padrafto  ,  que  lhe  difficulrava  ou- 
tras operaçoens,  que  revolvia  no  penfamento,  atacou  a  Pra- 

ça com  mil  ,eoito  centos  Portuguezes,  e  dousmil  Cana- 
rins.  Sahiraõ  os  defenfores  a  rebater  o  ímpeto  dosnoíTos, 

mas  foraõ  rechaçados  com  tanto  ardor  ,  que  fe  recolherão 

com  grande  perda,  e  confufaó  à  Fortaleza  *  fobre  ella  foi 
mayor  operigo,  e  o  deftroço.  Eraõ  de  huma ,  e  outra  parte 

infinitos  os  tiros  ,  mas  muito  deílgual  a  mortandade  ,  por- 
que dos  Catholicos ,  morrerão  fete  ,  ou  oito ,  e  dos  Infiéis 

paífaraõ  de  quinhentos.   Motivo  porque  muitos  deftes  ,  fe 

conver- 
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converterão  à  Fè ,  entendendo ,  que  ío  era  verdadeira  a  de   Dia  5. 

homens,  cjue  entre  tantos  artifícios,  e  inftrumentos  da  mor-     de 
te,  parecião  immortaes.  Entrada  a  Fortaleza, foi  pcfta  por  * 
terra  atè  os  alicerces.  Succedeo  efte  cafo  nefte  dia  doanno 
referido. 

IV. 

DOm  Diogo  ,  Condeílavel  de  Portugal,  e  Mtftre  da 

Ordem  deSan-Tiago  ,  foi  filho  do  Infante  D.  Joaõ, 
filho  deiRey  Dom  Joaõ  1,  e  da  fenhora  Donalfabel,  filha 

de  Dom  AfTonfo  1.  Duque  de  Bargança  :  Morreo  de  pou- 
ca idade  nefte  dia  ,  annode  1445.  Os  feus curtos  annos  naõ 

íhederão  lugar  a  que  ficaííem  delle  outras  noticias. 

v. 
PElos  annos  de  1514.  era  conhecida  com  o  nome  de 

Tedneft,  huma  Cidade  da  Africa,  fituada  em  huma 

formoia  planície,  cercada  de  fortes  muros,  e  habitada  de 

mil ,  e  quinhentos  fogos  dos  naturaes ,  e  de  mais  de  cem  de 
Judeos :  Havia  nella  huma  Mefquita  ,que  na  vãa  adoração 

daquellas  gentes,  era  hum celeberrimo  Santuário, frequen- 

tado de  Romagens  a  feu  modo,e  enriquecido  de preciofif- 
íimosdons,  refultancias  da  liberalidade  dos  antigos  Reys 

de  Fés.  O  pay  dos  Xarifes  havia  edificado  nella  hum  fober* 
bo  Palácio, igual  à  lua  prefumptuofa  elevação,  com  jardins, 
e  fontes  de  tanta  perfeição  ,  e  artificio,  que  excedião  quanto 
pode  idear  o  primor,  e  defejar  a  delicia.  Era,  em  fim,aquella 
Cidade  todo  o  mimo  ,  e  regalo  do  Xarife,  e  de  léus  filhos. 

Foi  íobre  cila  Nuno  Fernandes  de  Atayde  com  quatrocentas 

lanças ,  e  dous  mil ,  e  feiscentos  Mouros ,  que  feguiaõ  o  nof- 

fo  partido  :  Sahiraõ-lbe  ao  encontro  os  Xarifes  com  quatro 
mil  cavaJJosj  baralharaõ-fe  com  extraordinário  furor ,  e  éf. 
teve  largo  tempo  indeciza  afortuna  ,  até  que  fe  declarou 

[ajudada  do  valor]  pela  parte  dos  Portuguezes,  que  obra- 
rão maravilhas  :  Obrarão  não  defigualmente  os  Mouros, 

que  nos  feguião.  Poílos  os  inimigos  em  desbarate ,  cahiiao 
oitocentos  ao  noífo  ferro  ,  e  paffaraõ  de  duzentos  os  cativos. 

E  ij  Os 
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Dia  6.   OsXarifes  ,e  feu  pay   fe  falvarão  a  unha  de  cavallo  ,  e  ao 

■.     pay  cuftcu  tanto  a  infelicidade  defte  dia,   que  dentro  em 

J  poucos,  acabou  a  vida.  A  Cidade  fe  entregou  Jogo  a  parti- 
dos ,  e  ficou  largo  tempo  tributaria  aos  Reys  de  Portugal. 

SEXTO  DE  JANEIRO. 

I.  Lírico  ,  Primeiro  Conde  de  F  landes. 

I I.  Frey  JoaÔ  da  Barroca. 
11  í.   0  Padre  JoaÕ  Maldonado. 
IV»   Pazes  entre  Portugal  ye  Suécia. 
V.  Entra  Dom  Antão  de  Noronha  à  força  de  armas  a  Cidade 

de  Mangalor. 

V I .  Nafce  a  Princeza  Dona  I/abelfilha  do  Príncipe  D.Pedro* 
VIL  Dona  Ser  afina>  filha  dos  Duques  de  Bargança, 
VIU.  Perde-fe  a  Cidade  deCochim. 

IX.  Succeffos  feltces  em  Ceylaõ  ,  confegutdos  por  Dom  Jorge  de 
.  Almeida. 

X.  Noticia  defte  illuflre  Ca^alleiro. 
XI.  D  efe  obre  Vafco  da  Gama  o  Rio  dos  Reys, 
XII.  Soror  Margarida  de  Jefus. 
XIII.  Eleva  mulher  de  Anjur, fundador  es  doMofieiro  de  Arouca 
XIV.  Brites  Vaz  de  Oliveira. 

XV.  Embaxada  magnifica. 

i. 

Iríco  ,  Portuguez  ,  natural  de  Lisboa ,  de  nobi- 

liííima  geração, e  da  primeira  nobreza  dos  Go- 
dos •  vendo  fua  pátria  oprimida  do  Jugo  Aga- 

reno ,  paííou  a  França  ,  onde  ,  debaxo  das  ban- 
deiras de  Carlos  Martello ,  Pepino,  e  Carlos 

Magno,  fez  taõ  efclarccidas  proezas  ,  que  mereceo  os  emi- 

nentes cargos  de  Adiantado  na  terra,e  Almirante  do  mar  da- 

qttellc  Reyno.  Crecendocom  os  prémios  asacçoens,lhe  deu 

Carlos  Magno  ainveítidurados  Eíladosde  Flandes ,  que  go- 

vernou com  o  titulo  de  Conde  (  e  foi  o  primeiro )  por  elpa- 
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ço  de  dezafeis  annos,  plantando  a  Fè,  edefterrando  muitas   Dia  6*. 
relíquias  da  gentilidade,  que  ainda  alli  permaneciaõ,  e  ar-       e. 
rançando  a  pernicioía  planta  defalfos  dogmas,  quejà  alli  J 
também  começavaõ  a  brotar,*  Razaõ  porque  foi  chamado 
Marte/Io  de  hereges.   Edificando,  e  confagrando  templos  a 

Deos  ,e  a  fua  Mãy  Santiílima ,  e  dando  a  íeus  VaíTallos  re- 
ítiffimas  Leys.  Cazou  com  Hermengarda,  filha  de  Gerardo 
de  RuifeJhon ,  da  qual  houve  a  Engarano  ,  que  lhe  fuecedeo 
nos  Eftados,  e  foidelles  o  fegundo Conde.   Morreo  Lírico 
neftedia,anno  de  % o%.  deixando  no  Mundo  illuftre  fama, 

de  igualmente  virtuofo ,  e  valerofo  Príncipe. 

ii. 

FRey  Joaõ  da  Barroca,  tomou  o  fobrenome  de  huma  con- 
cavidade, que  mandou  abrir  junto  ao  Convento  deSaõ 

Francifco  de  Lisboa  ,  e  nella  fe  fez  entaipar  ,  deixando  íó 
huma  pequena  freira  para  a  luz,  e  para  a  refpiraçaõ,  e  na 
meíma,  fem  mais  fahir  delia,  perfeverou  até  â  morte  no 
longo  elpaço  de  dezaleis annos,  renovando  ,  por  íeu  modo, 
a  memoriado  famofifíi mo  Eftelita.  Alli  era  buícado  ,  como 

Oráculo  do  Ceo :  Elle  foi  o  que  animou  ao  Meítre  de  Aviz  à 
diííicuítofa  empreza  da  defença  do  Reyno  ,  e  lhe  vaticinou 

a  vidoria .  e  a  coroa.  Paliou  nefte  dia  a  gozar  o  premio ,  que 
naõ  tem  fim,  anno  de  1400. 

iii. 

OPadre  Joaõ  Maldonado,  da  Companhia  dejefu,  noíío 
Portuguez ,  natural  de  C,afára ,  povoação  humilde  da 

Província  do  Alem-Tejo,  Varão  de  profundiííima  doutrina: 
Eícrcveo  íobre  os  quatro  Evangelhos ,  defentranhando  o 
íentido  Lireral  com  tanta  profundidade,  efubtileza,  que 
não  cede  a  algum  dos  Expofitores  antigos,  ou  modernos. 
Singularmente  fe  empenha  em  propugnar  as  verdades  da  Fé 

contra  os  novos  herefiarcas  do  feu  tempo,  e  com  evidentif- 
fimas  provas,  deduzidas  dos  rneímos  Evangelhos,  os  con- 

vence ,  e  contunde.  Compoz  mais ,  com  fempre  igual  pena, 
íobre  Oh  quatro  Profetas  mayores,  e  outras  obras  dignas  do feu 
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Dia  6.  feu  engenho,  e  da  aceitação  univerfaL    Morreo  neíle  dia  , 

de    anno de  1583.  como  perfeitiífimo  Religiofo,  nacafaPro. janeir.  ̂ ^  de  Roma. 
IV. 

NOmcfmo  dia,  anno  de  1642.  íê  apregoarão  pazes,  a 
íom  de  trombetas,  pelas  praças,  e  ruas  de  Lisboa, 
entre  Portugal ,  e  Suécia ,  Reynando  em  Portugal  o 

SereniíTimo  Rey  Dom  Joaõ  IV.  c  em  Suécia  a  Sercniíííma 
Chriftina  Alexandra. 

v. 
NOmefmo  dia  anno  de  1567. entrou  Dom  Antaõ  de 

Noronha  à  força  de  armas  a  Cidade  deMangalor, 
defendida  de  doze  mil  Mouros  ,  os  quaes  pelejarão  vale- 
rofamente  em  defença  da  fazenda,  da  honra,  da  vida. 
Padecerão  os  noííos  damno  conílderavel ,  e  morrerão  al- 

guns Fidalgos  Illuftres  -y  mas  em  fim  a  Cidade  foi  entra- 
da, efaqueada,  e  entregue  ao  fogo,  e  logo  em fitio  con- 

veniente fe  levantou  huma  nobre  Fortaleza,  com  que  fi- 
carão os  Ppríuguezes  dominando  inteiramente  todo  o 

Paiz  circunvifinho. 

vi. 
O  mefmo  dia,  em  Domingo,  pela  huma  hora  de- 

pois da  meya  noite,  anno  oe  1669.  naceo  em  Lif- 
boa  no  Palácio  de  Corte  Real  a  SereniíTima  Princeza  D. 

Ifabel  filha  do  Príncipe  Dom  Pedro,  depois  Rey  II.  do 
nome,  e  da  Rainha  D.  Maria  Francifca  Ifabel  de  Saboya. 

Foi  fingularmente  feftejado  de  todos  os  Portuguczes  ona- 
cimento  defta  Princeza  ,  como  primicias  ida  fucceííaõ  , 
que  efperavaõ  de  Principes  naturaes.  Pregou  na  mefma 
menhãa  na  Capella  Real  o  Padre  António  Vieira  ao  Te 
Deumy  com  aquella  elevação  de  penfamentos,  elegância 

de  frazes ,  e  copia  de  agudezas  ,  tao  próprias  daqueile  nobi- 
iiflimo  Orador :  Affiftio  o  SereniíTimo  Príncipe  Regente, 
e  toda  a  Nobreza  da  Corte. 

VII. 
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VII  t dt 

DOna  Serafina  filha  dos  Duques  de  Bargança  D*  Jay* 
me ,  e  D.  Joanna  de  Mendonça  fua  fegunda  mulher  : 

Calou  com  Dom  Joaõ  Fernandes  Pacheco  Duque  de  Efca* 
lona:  Faleceo  nefte  dia,annode  1604.  em  Roma,  com 

grande  fama  de  virtude,  fendo  o  Duque  feu  marido  na* 
Cjuella  Cidade  Embaxador  de  Hefpanha. 

VIII. 

LOgo  nos  princípios  do  defcobrimentõ,   e  conquifta 
do  Oriente  reCebeo  com  extraordinário  alvoroço  aos 

Portuguc  zes  o  Rey  ,  que  então  era  de  Cochim  ,  e  os  tratou 
com  incorrupta  fidelidade,   expondo  a  evidentes  perigos  a 

Vida  ,   e  a  Coroa  ,  que  por  vezes  teve  perdidas  ■>    porque 
os  Príncipes  confinantes  (  fingularmentc  o  C,amorim  )  agi- 

tados da  enveja,  e  arrebatados  do  ódio  j  não  podiaõ  íofrer 

que  aquelle  Rey  (  que  era  como  cabeça  da  fua  ceita  )  fe 
uriííe  com  os  Chriítãos  ,  e  menos  que   com  a  protecção 
daj»  noflas  armas,  íe  fizefTe,   mais  que  elles  ,   temido,  e 
refpcirado.   Daqui  tiveraõ  a  origem  as  porfiadas  guerras, 
que  por  muitos  annos  vexarão  aquelle  Rcyno  ,   cm  cuja 
defenla  os  noíTos  antigos  Capitaens ,  e  mais  que  todos  o 
infigne  Pacheco  ,  com  efrupendiíTimas  proezas  ,  fizerão 

tremer  a  Afia  ,  e  pafmar  a  Europa.     Manteve-íe  o  mefmo 
Rey  (  aííim  feus  fucceííores  )  na  antiga  grandeza  ,  e  de  no- 

vo creceo  em  poder,  riqueza  ,  e  reputação  ,  confervando 
a  noíla   amifade  ,    e  a  correfpondencia  com  os  Rcys  de 

Portugal ,  aos  quaes  íe  fizeraõ  tributários ,  os  de  Cochim, 

e  mutuamente   fe  comprimentaváo  com  grandiofos    pre- 
zentes ,  e  eftabeleceraõ  com  reciprocas  ,  e  úteis  condiÇoens, 

huma  liga  formal.    Deraõ  licença  para  que  na  mefma  Ci- 
dade levanta-fe-mos  Fortaleza  ,  e  foi  a  primeira  que  tive- 

mos naquellas  partes  ,•   alli  fe  refugiavaõ,  e  forneciaõ  as 
noflas  Armadas,   e  fe  faziaõ  as  CarregaçoenS  da  pimenta, 

que  íe  tirava  do  Malavar,  e  da  Canella,  qoe  fahia  deCey- 
laõ,  e  de  outras  muitas  drogas,  e  mercadorias ,  que  da  In* dia 



4o  ANNO  HISTÓRICO 
Dia 6.  dia  vinhaõ  para  efte  Reyno0  Era  , cm  fim,  aquella  terra  o 

e  Empório  principal  da  noífa  gente,  cm  quanto  a  Cidade  de 
Goa  o  naõ  foi  ,  e  ainda  depois  ficou  íendo  hum  dos  mais 

florentes  de  cjuantos  dominava-mos  na  Afia  Correrão  os 
tempos  ,  e  creceo  tanto  a  cobiça  em  muitos  Capitaens 
Portuguezes ,  que  a  fim  de  ajuntarem  riquezas  ,  íem  elle, 
efquecidos  da  reputação  das  fuás  peíToas ,  das  obrigaçoens 
do  feu  oíficio  ,  do  credito  da  naçaõ  ,  e  do  íerviço  do  íeu 

Rcy  ,  tratarão  aos  de  Cochim  com  termos  taõ  defatten-, 
tos,  e  infolentes  ,  que  os  pobres  Reys  fe  viraõ  coníban- 
gidos  a  deixarem  a  íua  antiga  Cidade,  retirando- fe  para 
outra,  diftante  huma  legoa,  a  que  chamarão  Cochim  de 

fima.  Jà  daqui  fe  podia  conjeóturar  ,  que  aílirn  como  os 
Portuguezes ,  a  poder  de  injuftiças  ,  lançarão  daquella  Ci- 

dade aos  fenhoresMella,  aífim  outro  braço  mais  poderofo 
os  tiraria  a  elles  da  fuâ  injufta  póífe.  Efteve  toda  via  mui: 

tos  annos  a  Cidade  na  noífa  maõ,  e  paífou  a  fer  Cathe- 
dral  com  Bifpo  ,  e  Cónegos  ,  e  cinco  Conventos  de  Saõ 
Domingos  ,  Saõ  Francifco,  Santo  Agoftinho,  Companhia, 

e  Capuchos,  e  varias  Parroqnias,  e  Ermidas ,  nobres  edi- 
fícios ,  c  gente  da  mais  illuftre  ,  e  rica  daquelle  Eftado , 

por  fer  a  fua  campanha  em  extremo  fértil,  frefea ,  eapra- 
íivel  ,  propriedades,  que  participa  de  copiofas ,  eexcellen- 
tes  agoas,  que  fe  deípenhaõ  da  Serra  de  Gare ,  e  divididas  em 
criftalinas  ribeiras,  cortando  a  terra  em  grande  numero  de 
Ilhas,  fórmaõ  hum  donofiífimo  paiz.  Quanto  a  Cidade  fe 
aumentou  em  riquezas  ,,e  dilicias  ,  tanto  foi  mayor  em 

feus  moradores  o  defeuido  pas  couías  pertencentes  ao  Go- 
verno Civil  ,  e  militar  :  Deixarão  cahir  os  muros  ,  que 

fempre  haviaõ  fido  de  muito  débil  refiftencia  ,  e  depois 

nem  para  eíTa  ferviaõ  ,  por  eftarem  quafi  de  todo  arruina- 
dos: A  guarnição  da  gente  paga  apenas  fe  compunha  de 

cento  e  feífenta  homens  entre  brancos,  e  pretos:  Os  pa- 

trícios, que  podiaõ  pegar  nas  armas,  naõ  chegavaõ  a  du- 

zentos entre  cafados ,  e  folteiros-,  a  que  fe  ajuntavaõ  ou- 
tros tantos  Topazes  [  aífim  chamaõ  aos  Chriílãos  natu- 

racs  da  terra  ]  todos  fem  armas,  fem  artelharia,  fem  pól- 
vora, fem  baila  ,  e  íobre  tudo,  fem  alguma  experiência^ 

haviaõ  defde  muitos  annos  trocado  a  lança  pela  pena,  c 
Of 
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os  efcodos  pelos  livros ,  chamados  da  razaõ  ,  obrando  rnilc-  Dia  6. 

ravelmente  contra  ella :  Porque  he  manifefta  loucura  a  ao-       e. 

cia  de  ajuntar  riquezas  ,  fem  cuidado  de  como  fe  haõ  de  J 
defender  ,  e  coníervar.  Huma  única  defença  ,  que  havia 

de  alguma  confideraça©  ,  era  o  baluarte ,  chamado  da  Guia, 
cavalkiro  à  barra,  e  ao  poço,  em  que  as  nacs  ancoravaõ; 

Mas,  para  que  até  efte  faltaííe  , ficando  o  mar  diftantedelle 

roais  de  cem  paílos,  comeo  de  repente  a  área  ,   e  minado» 

os  fundamentei ,  veyo  em  grande  parte  ao  chão.   Qusfi  pe- 
jo mefmo  tempo  fe  extinguio  alinha  dos  antigos  Reys  de 

Cochim  ,   e  não  havendo  fucceííor  certo  ,  recre ceraõ  mui* 

tos  ,  que  o  pertendiaõ  fer ,   e  foi  precifo  aos  Portuguezes  en- 
?olvcrcm-fc  naquellas  pertençoens  ,  com  que  grangearaõ 
por  inimigos  aos  que  desfavorecerão  nellas ;  Incidente,  que 

também  concorreo  para  a  noííadifgraça.   Sobretudo,  acha- 
f  a-fc  entaõ  Portugal  invadido  poderoíamence  d<  s  Exercites 
dclRey  de  Caílella,  e  tinha  tanto  que  lidar  na  defenfa  pró- 

pria ,  que  lhe  era  impoflirel  acodir  com  algum  importante 

foccorro  a  partes  t2Õ  remotas.   Aproveitarão  fe  de  taõ  op- 
portuna  occafiaô  os  Olaodezes  ,.ecom  poderufas  Ajmadas, 
c  numerofos    efquadroens  de  gente  efeolhida  acometerão 

repetidas  vezes  a  Cidade  >  batendo  a  por  mar,  e  terra,  in- 
íiítindo  oaqaella  expugnaçaõ  por  eípaço  de  finco  annosj 

Donde  bem  íe  colhe,  que  os  defeníores  ,  deípertando  do  le- 
targo, cm  que  jaziaõ  ,  fe  reveítiraõ  de  ardentes  brios  ,   e 

obrarão  cílupendas  proezas  em  defeníada  vida  ,  da  honra,  da 

liberdade  :  Afíim  o  experimentarão  ,e  reconhecerão  os  mef- 

mos  inimigos,  admirados  juftamente  de  uõ  brava,  e  poj fia- 
da reíiftencia,  em  taõ  débil,  e  limitado  poder.   Mas,  em  fim, 

a  falta  da  gente,   e  de  foccorros ,  c  a  dos  viveres  ,   e  muni- 
çoeos  nos  poz  na  ultima  confternaçaô  ;  O  que  fendo  noi 
tório  aos  Olandezes ,   atacarão  a  Cidsde  neftc  dia  ,  anno  de 

1663.  com  hum  furiofo  aííalto  :  Pelejou-le  com  eftrcmado 

valor  de  huma  ,  e  outra  parte ,  ate  que  da  noíía  cahio  mor- 
to o  Capitão  roòr  Luiz  da  Cofla  ,  com  que  os  noííos  começa- 
rão de  afrouxar,  e  ceder,-   Masacodindo  Dom  Bernardo  de 

Noronhacom  alguma  gente,  fe  renovou  o  conflito  ,  apu- 

rando-le  todos  os  extremos",   a  que  pode  chegar  a  valentia 
110  feu  mayor  tezaõ  ;  Poiém  ,  cahindo também  morto  Dom 

F  Bctnai- 
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Dia6*.  Bernardo,  íc  CDtrou  cmCapitulaçoens,  eosOlandezei  nos 
de     concederão  as  mais  honradas  ,  que  em  caíos  femelhantes 

"*anciro'difpenfa  a  policia  militar  t  Trifte  confolaçaõ  para  tama- 
nha perda! 

IX. 

1W  T  Oãnno  de  16*3  i.  partio  [como  em  outro  dia  dize- 
verciro.  X^l  mos )  em  foccorro  das  noífas  praças  de  Ceilão  ,  o  fa- 

mofo  Dom  Jorge  de  Almeida  -,  Mas  os  perigos ,  e 
trabalhos,  qae  padeceo  na  viagem,  retardarão  tanto  aíua 

chegada  àqaella  Ilha,  qae  quando  chegou  a  ella,  era  já  paf- 
fado  hum  anno  de  dilação.  Node  trinta  ,  e  dous ,  neftc  dia, 

poílo  em  boa  ordem  hum  exercito  roais  luzido  ,  que  nume- 
rofo ,  marchon  na  volta  do  Reyno  de  Cândia  ,  cujo  Rey  era 

a  cabeça  dos  foblevados  contra  o  domínio  Pottuguez  na- 
quellas  terras.  Achava-fe  com  mais  de  trinta  mil  comba- 

tentes, gente  efeolhida,  c  veterana,  repartidos  por  varias 
Fortalezas,  que  fc  atraveíTáraõ  no  caminho  da  noífa  mar- 

cha, A  chamada  Tranqueira  grande  fe  reprefentava  inven- 
cível pela  eminência  do  íirio  ,  copia  de  groíía  artclhatia  ,  e 

exceííivo  numero  dedefeníores  [paííavaõ  de  íeis  mil )  ani- 
mados com  a  prefença  do  Príncipe  lucceííor  do  Reyno.  A 

diante  havia  mais  duas  Fortalezas,  igualmente  municiona- 
das, que  a  primeira:  Mai  eftas ,  e  as  outras,  fobre  duníTi- 

rnos  combates,  cederão  finalmente  ao  impulfo  da  noíía  cx- 
pugnaçaô.  Apenas  fedava  final  de  inveílir,  quando  já  fe 
viaô  arrumadas  as  efeadas,  montados  os  muros ,  e  fobre  elles 

tremolando  ao  vento  os  victoriofos  Eílendartes  das  logra- 
das Quinas,-  Mas  àcuftademuitis  mortes  dos  noflos,  e  de 

muito  mais  dos  inimigos ,  cujas  cabeças  comprava  Dom  Jor- 
ge a  preço  dedobroens ,  grande  eftimulo  para  os  toldados, 

em  prova,  de  que  não  vence  menos  as  grandes  difficulda. 
des  o  valor  do  ouro  ,  que  o  rigor  do  ferro.  Naõ  parou  aqui 
o  gloriofo  enrfo  delueceífos  taõ  felices  :  Penetrarão  os  noí- 
fos  o  interior  do  Paiz  ,  renderão  mais  quatro  Fortalezas  ci- 
tuadas  nocoraçaõ  do  Reyno  de  Cândia  ,  abrazaraõ  muitas 
povoaçoens ,  e  reduzirão  ao  eftado  antigo  os  portos  ,  e  Ci- 

dades, qae  haviaõ  fido  da  Coroa  Portugueza.   Os  drfpo- 

jos 
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jos  foraõ  riquiííímos,  e  taó  univerfal  o  temor  ,  e  confler-Dia  6. 

naçaõ  daquelias  gentes, que  naõ  houve  alguma  ,  cujo  Rey     dc 
naõ  folicitaííe  a  noíía  amifade  ,  como  mtyo  único  da  lua*' 
confervaçaõ.  O  foberbo  Rey  de  Cândia  ,  que  abrira  a  guer- 

ra ,  foi  o  primeiro  em  íblicitar  a  paz ,  e  naõ  duvidou  aceita- 
la  com  as  condiçoens  a  arbítrio  do  vencedor  :  Aííím  os  ou- 

tros Príncipes  da  Ilha  ,  com  que  veyo  a  ler  efta  expedição 

humanas  mais  glorioias ,  que  as  armas  Portuguezas  lograrão 
naquelle  Eítado. 

x. 
,       » 

FOi  Dom  Jorge  de  Almeida,  ta5  illuílre  em  Tangue, 

como  bem  moírra  o  feu  appellido,  hum  dos  mais  ca- 

hheados  de  Portugal:   Taõ  iníigne  em  valor,  em  prudên- 
cia ,  em  liberalidade  ,   como  provão  as  acçoens  referidas, 

e  outras  da  meíma  esfera  ,   que  deixamos  de  referir,   pe- 

ia brevidade,  que  profcíTamos  nefte  género  de  eicritos.  Ef- 
tava  de  volta  para  o  Reyno  ,   por  Capitão  rr.òr  da  frota, 

de  que  havia  levado  o  mefmo  cargo  ,  e  fe  achava  já  mui- 
to adiantado  na  idade  j  mas  ,  fem  attençaõ  ao  pezo  dos 

annos,   deíprezando  os  grandes  intereces  ,  que  podia  ti- 
rar daquella  viagem  ,  fez  outra  para  Ceilão  [  que  em  ou-  i9.deFc- 

tro  lugar  referimos  ]    à  eufta  dos  contratempos ,  e  traba-vçr 
lhos  ,  que  nella  padeceo.     Gaftou  naquella  guerra  todos 
os  feus  cabedaes ,   e  não  teve  alguma  recempença  ,  antes 

graves  perleguiçoens  de  homens  envejofos  ,  e  malévolos. 

O  íucceffor  do  Conde  de  Linhares  lhe  tirou  injuít-flima- 
mente  o  Generaiato  de  Ceilaõ  ,  que  o  mè filio  Conde  lhe 
dera,   e  refultou  deíla  mudança  tamanho  prejuízo  ao  bem 

commum  ,   que  naõ  tardou  muito    em  perder-fe  tudo   o 
que  naquella  gloriofa  expedição  fe  ganhara  j  tais  faõ  os 

effeitos ,    que  le  coítumaõ  feguir  às  refoiuçoens  precipita- 
das ,   e  violentas.    Morreo  em  Mangalor  quaíí  ao  defam- 

paro ,  muito  femelhante  ao  em  que  acabou  feu  tio  o  cía- 
riffimo  Dom  Franciico  de  Almeida  ,    a  quem   feguio  no 
valor,   e  na  fortuna  :   Porém  por  modo  differente,  e  não 
íabemos  fe  mais  para  fentir  :    O  tio  morreo  a  golpes   de 
Oafres ,   que  parecião  brutos :   O  fobrinho  a  tyrannias  de 
homens  brancos  ,   que  obravaõ  como  Cafres. 

F  ij  XI. 

:reiro. 



Dia  6. de 

Januir. 
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XI. 

NO  mefmo  dia/  anno  de  1498.  defcobrio  Vafco  da 
Gama  o  rio  ,  a  que ,  pela  circunftancia  do  mclmo 
dia  ,  chamou  dos  Reys  ,  o  qual  corta  ,  e  fertiliza 

terras  por  extremo  freícas ,  e  apraííveis  3  cujos  habitado- 
res achou  ferem  bem  apelfoados  ,  e  de  cor  báíTa,  e  mui- 

to mais  pulidos,que  os  do  Cabo  de  Boa  Efperança  :  Ufa* 
vaõ  de  manilhas  de  cobre,  e  traziaõ  pedaços  delle  atados 

nos  cabelíos  por  galanteria,  razaõ,  porque  os  Portugue- 
zes  deraõ  também  ao  mefmo  rio  o  nome  defte  metal. 

s. 
XII. 

Oror  Margarida  de  Jcfus,  natural  de  Viiía  Viçoía,  fen- 
do Prioreíía  do  Convento  de  Santa  Mónica  de  Évora, 

foi  mandada  com  obediência  fundar  a  forma  da  vida  reli- 

giofa,  que  ainda  refplandece  no  Mofteiro  de  Santa  Cruz 
de  Villa  Viçofa  da  Ordem  de  Santo  Agoftinho  no  anno  de 

1  J30.  e  no  de  1539.  com  cincoenta,e  cinco  de  idade,  fa- 
leceo  fantamente  com  grande  fama  de  virtude  nefte  dia,  que 
havia  predicto  hum  anno  antes,  e  eferito  no  Breviário  do 
Coro. 

XIII. 

NEÍle  dia  faleceo  fmtamente  no  Moíleiro  de  Arouca, 

Bifpado  de  Lamego  ,  a  muito  illuftre ,  c  virtuofa  Ma- 
trona Eleva,  mulher  de  Dom  Anfur ,  Portuguezes ,  fenho* 

res  da  Villa  ,  e  terras  de  Arouca  ,  que  por  naõ  terem  filhos 
as  offcreçeraõ  aDeos,  edoaraõ,  por  inípiraçaõ  divina  ,  ao 
mefmo  Mofteiro  em  21.  de  Abril  de  961.  do  qual  foraõ  feus 
primeiros  fundadores ;  e  foi  hum  dos  primeiros  Mofteiros 

dúplices ,  que  houve  em  Portugal  ,  em  que  viviaó  Frades  , 
e  Freiras  da  Ordem  de  Saõ  Bento  em  claufura  feparada,  e 

aííiftiaõ  namefma  Igreja  nas  principaesfolemnidades.  An- 
nos  depois  ficou  fó  às  Freiras,  fendo  fua  primeira  Abbade- 

ça  Rozimunda  -}ztè  que  noreynado  delRey  Dom  Sancho 
!. 
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I.  com  aprovação  do  Bifpo  de  Lamego  Dom  Payo ,  e  confíi  -  Dia  6\ 
roaçaõ  do  Papa  Honório  III.  paííou  a  Freiras  de  Saõ  Bernar-         . 

do  atè  o  preíente  ,  e  íempre  com  muito  louvável  vida  reli- J 
gioía.   A  fundadora  E!eva ,  depois   de  veuva  ,   fe  recolheo 
a  humas  calas  junto  do  mefmo  Mofteiro  ,  onde  paíTou  o 
reftante  da  vida  em  obras  virtuofas  até  a  morte,  que  teve 
feliciífima  nefte  dia  pelos annos  de 070.    Jaz  na  Igreja  do 
dito  Convento. 

XIV. 

BRites  de  Oliveira ,  natura!  de  Évora  ,  Terceira  de  San- 
to Agoftinho ,  desde  menina  ,  fez  huma  vida  mais  an- 

gélica ,  que  humana  ,  purificada  com  giandes  tenraçocns, 
e  tormentos  invifiveis,e  vifiveis  do  demónio  ,  de  que  tam- 

bém viílveímente  a  livrava  a  Mãy  de  Deos.  PaíTou  com 
íeus  pays  a  viver  em  Coimbra  ,  onde  com  a  direcção  do  Ve- 

nerável Padre  Fr.  Luiz  de  Montoya  ,  creceo  tanto  nas  vir- 
tudes ,  que  mereceo  a  Deos  o  fazer  por  lua  interceííaõ  mui- 

tos milagres.  Faleceo  na  mefma  Cidade  com  opinião  de 
Santa  neíte  dia,anno  de  1  501. 

xv. 
NEÍle  dia,  anno  de  1728.  em  que  a  Igreja  celebra  a  íef* 

ta  da  Adoração  dos  Reys  ,  em  huma  terça  feira  ,  fez  de 
tarde,  na  Corte  de  Lisboa,  a  fua  entrada  publica  o  Mar- 

quez dosBalbazes,  Grande,  eEmbaxador Extraordinário, 
e  Plenipotenciário  de  Hefpanha ,  fendo  o  leu  Conduótor 
o  Conde  de  AffumarD.  Joaõ  de  Almeida,  do  Confelho  de 

Eílado  delRey  noífo  Senhor  ,  e  feu  Embaxador  Extraordiná- 
rio d  MageítadedoEmperador  Carlos  VL  o  qual  foi  buícar 

o  dito  Embaxador  Efpanhol  nos  coches  da  cafa  Real.  Co- 

meçou o  acompanhamento  pelos  coches  da  Nobreza  ,  e 
Miniftros,  a  que  fe  feguiaõ  os  delRey  com-  os  Gentis  ho- 

mens do  mefmo  Embaxaior  magnificamente  veítidos  ,  de- 
pois de  trez  coches  de  Eilado  delRey  ,  da  Rainha  ,  e  da  fe- 

nhora  Infante  Dona  Maria  ,  ao  preíente  Princeza  das 

Afturias,  e  logo  dous  Efguizaros  ,  ou  Porteiros  do  Em- baxador. 



46  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  6.  baxador,  quatro  Corredores ,  e  trinca,  e  quatro  homens 

te     de  pè  .  todos  veftidos  de  panno  fino  verde,  bem  guarne- 

J  eidos  de  galoens  de  ouro.    Seguia-fe  o  Embaxador  com 
o  feu  Conductor  em  hum  magnifico  coche  delRey  com 

íeis  pagens  íeus  a  cada  lado  ,  e  logo  o  feu  Eítribeiro  a 
cavallo,  com  oEftribeiro  do  Conde  do  Aííucar.  Depois 

todo  o  trem  do  mefmo  Miniftro  ,  que  fe  compunha  de 

duas  liteiras ,  féis  coches  ,  equatrocavallos  àdeftra,  e  ulti- 
mamente a  equipagem  do  Conde  deAíTumar,  queconftava 

de  hurna  liteira ,  trez  coches  com  os  íeus  Gentis  homens ,  e 

dezoito  criados  de  libré  de  pano  efcarlate,  guarnecidas  de 
í^alaõ  de  prata.  Todo  o  trem  do  Embaxador  era  magnifico, 
e  a  libré  rica  ,  e  de  bom  gofto.  O  vertido  que  levava  era  de 
grande  preço ,  porque  naõ  Có  os  botoens  eraõ  de  diamantes, 

noas  também  as  caías  bordadas  deitas  preciofas  pedras.  De- 
pois de  ter  audiências  de  Suas  MaijeÍTades,  e  Altezas  foi  con- 

duzido  a  fua  cafa  jà  de  noite  com  o  mefmo  acompanha- 
mento. 

SEPTI- 
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SÉTIMO   DE  JANEIRO. 

I.  if.  Januário  Bifpo ,  e  Mártir  ,  efetis  Companheiros. 
II.  Horrhel  terremoto  em  Portugal. 

'III.   Z£//fc;y  Dom  Diniz. 
IV.  Tyranna  morte  de  Dona  Ignez  àe  Ca/iro  :  Noticia  defeus 

filhos  os  Infantes ,  Dom  JoaÕ ,  Dom  Diniz  ,  e  Dona 
Brites. 

V.  Cometa  efpantofo. 

VI.  Fundação  do  Mo ji eiró  do  SantiJJimo  Sacramento  de  Re- 
ligtofas  de  S.  Domingos. 

VII.  0  Doutor  Chrijhvaõ  Gil. 
i. 

Dia  7. 

de 

Janeiro* 

EVSEfâ 
M  Alcaçar  do  Sal ,  antiga  Cidade  (  hoje  Vil- 
la)  e  huma  das  principaes  colónias  ,  que  os 

Romanos  tiveraõ  na  Luíicania,  padecerão  nef- 
tedia,  anno  de  30J.  g!o?iofo  martyrio  Saõ 
Januário  Bifpo  da  mcfma  Cidade ,  e  feus  com- 

panheiros ,  Feiix,  Septimio  ,  e  Fortunato  ,  Preèbytcros. 
Havia  aíliílido  o  Santo  Bifpo  no  Concilio  F.hbciitano,  o 
primeiro,  que  fe  celebrou  na  Igreja,  depois  dos  que  os 
Apoíloloscelebraiaõ  em  Jerufalem. 

11. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  dei  531.  fe  começarão  a  fen- 
tir  em  Portugal  horríveis  movimentos,  e  abaíoi  da 

terra  ,  que  roraõ  crcfccndo  com  ta)  extremo  ,  que  os 
moradores  de  quafi  tedas  as  Cidades  ,  c  Villas  do  Reyoo, 
fe  virão  confrangidos  a  fahirem  de  fuás  cafas  a  viver  nos 
campos  ao  Ceoaberco  ,  temendo  a  ruina  dos  edifícios,  em 

que,  toda  via  ,  pereceo  grand*  numero  de  peííoas  ,  que 

tardarão  em  fugir  ao  perigo  eminente.  Foi  mayor  a  im- 

preffaõ 
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Dia  1 9.  preífaõ  em  Lisboa  ,  e  feus  contornos  ,  onde  fe  fubverte- 

dc„    raõ  povoaçoens  inteiras. 

III: 

Om  Diniz, único  do  nome  ,  e  Texto  nâordem  entre' 
os  Reys  de  Portugal :  Por  morte  delRey  Dom  Aí- 

fonfo  III.  feu  pay ,  cingio  a  Coroa  ,  no  anno  de  1279. 

tendo  dezoito  de  idade.  Achava  íe  entaõ  Portugal  ,  to- 
talmente limpo ,  c  livre  da  immunda,  e  pezada  carga  dos 

Mouros  ,  cjue  os  Reys  feus  predeceííores  acabavsõ  de  fa- 
codir  dos  confins  do  Reyno,  e  ceííando  os  empregos  mi- 

litares ,  fe  aplicou  todo  aos  Civiz,  e  políticos.  Foi  gran- 
de meftre  na  arte  de  Reynar  ,  c  nella  ,  poucos  Reys  o 

igualarão  ,  nenhum  o  excedeo.  Soube  prevenir  os  luccef- 
fos ,  cfcoiher  os  meyos ,  caminhar  direitamente  aos  fins, 
e  lograr  as  occaíioens.  Augmentou  Portugal  com  novos 
Eftados ,  quaes  forão  as  Villas  de  Olivença  ,  Campo  mayor, 
Serpa  ,  e  Moura,  e  outras  de  fobre  Guadiana,  e outras  muitas 

8.  de  de  Ribacoa.  E  paííou  a  íer  naquelles  Reynos  (  como  dize 
mos  em  outra  parte  )  j  aromo  dos  léus  mcímos  Reys 
Em  íen  tempo ,  naõ  houve  em  Portugal  ,  nem  gente  , 
nem  terras  occiofas ;  a  EIRey  chamavaõ  o  Lavrador  ;  E 
EIRey  aos  lavradores  chamava:  Ot  netwi  da  Republica  , 
como  já  lhe  havia  chamado  a  antiguidade  companheiros 
da  natureza:  Concedeo-lhe  ,  como  a  taes  ,  grandes  izen- 
çoens  ,  e  privilégios.  Fez  roçar  ,  e  abrir  dilatadiífimas 
brenhas  ,  em  muitas  partes  do  Reyno  ,  que  naõ  ferviaõ 

mais,  que  para  couto  de  feras,  e  mandou  plantar  arvo- 
res ,  e  íemear  frutos  ,  utilizando  o  inútil  ,  em  beneficio 

dos  povos.  Ao  difveio  da  cultura  ,  fe  feguia  a  continua- 
ção da  fertilidade  ,  que  foi  perenne  no  feu  tempo;  em 

prova  de  que,  fe  falta  trigo  em  Portugal  ,  naõ  he  por- 
que faltem  terras  aos  lavradores ,  fe  naõ  lavradores  paia 

as  terras  ,  e  a  eftes  o  favor  dos  Reys.  Mandou  plantar  o 

pinhal  de  Leiria  ,  como  prevendo  a  neceííidnde,  que  ha- 
viaô  de  ter  algum  dia  ,  os  Reys  íetis  fucceílores  para  as 

armadas  ,  com  que  depois  conquiftaraõ  caõ  largas  por- 
çoeas  da  Africa  ,  da  Afia ,  da  America.    Ao  cuidado  de cultivar 
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cultivar  as  terras  ,   ajuntava  o  de  fortalecer  as  Cidades,  e,Dia7. 
Villas  do  feu  Reyno.   com  muros,  eCaftellos.   Taes  fo-T 

n  r.  w        j        r*  /^uj  Janeiro 

rao  ,  Braga,  Porto,   Miranda,   Guimaraens,  Óbidos,   eJ 
outras  muitas  j   edificou   de  novo,  ou  reformou,  como  fc 
as  eJificara  ,  quarenta  e  quatro  Villas»    Mas  ,  entre  as  fuás 
fabricas  ,  fobrefahem  juftamente  a  rua  nova  de  Lisboa  , 
e  o  infigne    Morteiro   de  Odivellas  ,    e  a  Univeríídade  t 

qu?  fundou  a  primeira    vez   em  Coimbra  ,  onde  ,  depois 

de  varias  mudanças,   veyo  a  fazer  feu  aííento,   e  a  Capei* 
Ja  Real,  com  Capellaens,  cmuhcos,  para  ferviço  do  Co- 

ro ,   que  inftiruio  no  Palácio  da  Alcáçova    (  como  outro  io.de  Ja- 

dia  dizemos.  )  Fundou  a  Ordem  de  Chriíto,  (  como  tam-"^.  ic 
bem  diremos  em  outro  dia  )   e  fez  eximir  a  de  San-T!a-Marf°* 
go  da  fogdçaõ  de  Caítella.   Por  eítas  ,   e  outras  grandes 
obras,   lhe  chamavão:   O  Pay  da  Pátria:   e  delle,  fe  di- 

zia vulgarmente:   Que  EIRey  Dom  Dimz  fez  quanto  quiz. 

Nem  antes,  nem  depois,  houve  Rey  cm  Hcfpanha,  e ain- 
da na  Europa  ,   que  o  igualaííe  na  liberalidade  :   Por  el- 

la  ,  paífou  a  provérbio  dizer-fe  :  Liberal  como  Dom  Di* 
niz  :   Da  maneira  ,  que  fe  coíhimava  dizer   :    Como  hum 

Alexandre*   Deixamos  para  outro  lugar  as  immenfas  rique- 
zas ,  que  derramou  na  jornada  de  Caílelía,-   antes  delia  , 

nas  guerras  civis,  que  teve  EIRey  Dom  Fernando  feu  gen- 
ro ,  lhe    deu   hum  milhão   de  cruzados  ,    que   tudo   para 

aquelie  tempo,   era  huma  íoma  inexcimavel.   Na  guerra, 
que  o  mefmo  Rey  Dom  Fernando  teve  com  Granada  ,   o 
foccorreo  com  fetecentos  cavallos   luíídiíílmos  ,   á  ordem 
de  Dom  Martim  Gil  de  Soufa  ,  feu  Alferes  mòr  ,   e  com 

dezafete  mil  marcos   de   prata.    A   efte   modo  defpendia 
efte  grande  Rey  ,   innundando   as  luas  dadivas  no  Reyno 
próprio  ,    e  nos  eftranhos.     Fez  ampliííimas  doaçoens  a 
todas  as  Ordens  Militares  de  Portugal  ,  e   a  muitas  das 
Igrejas  Cathedraes ,  e  particulares,  e  Conventos.    Teve, 
por  vezes  ,  guerras  com  Caftella  ,  provocado  dos  mãos 
termos  com  que  lhe  faltavao  à  paíavra  ,    fobre  ajufte  de 
cafamentos  ,  os  Reys  Dom  Sancho  III.  e  feu  filho  Dom 
Fernando  IV.  e  à  força  de  armas ,  os  fez  pôr  na  razaõ, 

e    os  conftrangeo  a  que  lhe  pediííem  a  paz,  e  recebeíTem 
do  feu  arbítrio  as  condiçoens  delia.    Ao  mefmo  tempo  , 

G  confer- 
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t>ia  7-   confervava  nas  coitas  do  Reyno  do  Algarve  hum  bom  nn* 
,      .     mero  de  Gales  contra  os  Mouros,  ímpedindo-lhe  por  ef* 
Taneir,  1  n        '  -      c  \       11 
J  te  modo  as  extorçoens  ,  que   coltumavao  razer  naquclle 

Reyno,  e  nos  adjacentes,    e  os  ioccorros,  que  davão  ao 
de  Granada.    Taõ  exceííivas  deípezas  nunca  em  Teu  tem* 

po  ,   produfirão  nem    a  menor  vexação   dos  povos.    Tal 
era  a  providencia  delRey  ,  tal  a  abundância  do  Reyno, 
e  tanta  a  riqueza,  que  lhe  tributavao  as  minas,  e  as  aréas. 

Das  do  Tejo  Te  colhia    naquelles  tempos  ouro   em  gran- 
de quantidade  ,•  delle  mandou    o  meímo  Rey  lavrar  hu- 

ma  Coroa,   e  Cetro  de  grande  valor.   Nos  últimos  annos 
de  fua  vida,  teve  grandes  dcTgoílos  com  o  Infante  Dom 

AíFonfo  feu  filho,   e  fucceííor  do  Reyno,   que  impacien- 
te na  dilação    de  Reynar  ,   tomando  o  vão  pretexto  do 

grande  affeóto  ,  e  benevolência  ,  com  que  EÍRey  tratava 
a  Dom  AfFonfo  Sanches  ,   íeu  filho  baftardo  ,  fe  poz  em 

tom  de  guerra  ,  fazendo  grandes  hoftilidades   no  meímo 
Reyno  ,   que  eftava  próximo  a  fer  feu  ,  e  tratando  como 
a  inimigos  aos  que  eraõ  fieis,  e  leais  ao  feu  Rey  natural. 

A  tanto  chega,  ou  paíTa  huma  furiofa  ambição'  A  gran- 
de prudência  delRey,   e  também  o  pezo  das  armas,   e  fo- 

bre  tudo  as  lagrimas,  e  oraçoens  da  Rainha  Santa  Ifabel, 

que  com  difvello  incançavel   mediava  entre  o  marido  ,  e 

filho',    ferenaraõ  eflas  perturbaçoens  ,  e  veduliraõ  a  con- 
córdia eftas  inimifades.   O  tumulto  da  Corte,  e  a  torren- 

te de  oceupaçoens  civis,  e  militares,   naõ  lhe  impedio  a 
nobre  aplicação  ao  eftudo  das  letras  humanas,   e  lição  das 

hiftorias  ,  e  noticia  das  Iingoas  ,    em  que   floreceo  com 
grande  ventagem.  Foi  dotado  de  amcniíTimo  engenho  ,  e 
fingularmente  afeiçoado  à  poezia  ,   e  hum  dos  primeiros, 
que  em  Helpanha  compuzerão  verfos  ,   dos  quaes  ainda 
permanecem  muito?.    Em  Roma,   fe  achou  hum   livro  de 
varias  obras  fuás  em  tempo  delRey  Dom  Joaõ  III    Outro 
fe  guarda  no  Archivo  Real.   Concluamos  com  hum  cafo 

memorável    fuecedido    a  efte   Rey.     Corria    por  aquelles 
tempos  a  nova  fama  de  hum  Varão  Santo  ,  que  morrera 

pouco  antes:   Efte  era  Frey  Luiz  Bifpo  de  Toíofa  da  Re- 
ligião dos  Menores  ,  filho  de  Carlos  Rey  de  Jerufalem  , 

e  das  duas  Cezilias  ,    a  quem   depois   canonizou  o  Papa 

Joaõ 
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JoaõXXI.  Não  cria  EIRey  eíles  rumores,  que  talvez  rc-Di*7. 

pucava  mais  encarecidos  ,  que  verdadeiros.   Aconfeihava-.,  ^^ 
lhe  a  Rainha  Santa,  fua  mulher,  que  não  fó  crcííe,  ma* 

invocaííc  os  poderes  dá  interceílaô  daquelle  Santo  Reli* 

ginfo;   mas  EIRey  não  fc  deixava  penetrar  deíhs  fauda- 
veis  admoeftaçoens.   Eis  que,  andando  à  caça  hurr>  dia, 
feparado  dos  feus,   fe  achou  acometido  de  hum  disforme 

Uííbj   vierão  abraços,  eviofe  EIRey  nos  da  morte  (  co» 
mo  outro  Rey  Favilla  )  entaô  lhe  lembrou  o  Santo  Biípo 
Luiz,  e  implorando  a  íua  protecção  ,   o  vjo   no  mcímo 

ponto,  junto  a  fi ,  e  com  o  feu  favoi ,  matando  a  fera, 
ficou  livre.   Em  memoria  deite  caio  ,  mandou  edificar  hu. 

ma  Igreja  naquelle  mefmo  lugar,   que  ainda  hoje  perma- 
nece ,  naõ  longe  da  Cidade  de  Beja.    Cazou  EIRey  Dora 

Diniz  com  a  Rainha  Santa  Ifabel,  Infante  de  Aragão,   da 

qual  teve    o  Infante   Dom  AfTonío  ,  depois  Rey  IV-   do 
nome,  e  Dona  Conftança  , mulher  delRcy   Dom  Fernan- 

do IV.   deCaftella.  Teve  nao  legítimos  A ífonfo  Sanches, 
depois  feu  Mordomo  mor  ,  fenhor   de  Vilia  de  Conde, 

Campo  mayor,    e  Albuquerque  ,•   Dom  Pedro  Arfonío, 
Conde  de  Barcellos,  Alferes  mòr   do  Rtyno  :  Outro  Dom 

Pedro,  chamado  Conde,  que  efereveo  o  livro  das  linha- 
gens, e  foi  o  Sol  ,  que  deu  luz  à  Nobreza  de  Hefpanha. 

Joaõ  Aííonío,  fenhor  da  Louzan  ,  c  Arouca:   Fernando 

Sanches  ,  que  eílá  íepultado  no  Moíhiro  de  São  Domin- 
gos de  Santarém  :   Dona  Urraca  Leonor,  quecazoucom 

Gonçalo  Marrins  Porto  Carreiro  :  Dona  Urraca  Aífonfo, 

que  cazou  com  Dom  Álvaro  de  Guimao,  fenhor  de  Clve« 
ra,  Arizuela  ,  e  Mançanedo  :   Dona  Maria   Aífonío,  fun- 

dadora da  Igreja  de  Santa  Marinha  de  Lnboa,  que  cazou 
çom  Dom  Joaõ  de  Lacerda  ,  fenhor  de  Gibralcon  :   Dona 

Mai  ia ,  que  foi  Freira  em  Odivellas,  onde  morreo  com  opi- 
nião de  Santa.  Morreo  EIRey  Dom  Diniz  nefte  dia  ,anno 

de  1315.   cm  Santarém  -y  viveo  fcífenta ,  e  quatro  ;    Rey- 
nou  quarenta  e  íeis :  Jaz  fepultado  no  ítu  Real  Mcfteiro 
de  Cdivellas. 

G  ij  IV. 
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Dia  7. 

. de  IV. 
Janeiro. 

REynando  cm  Portngal  Dom  AfTonfo  IV.a  quem  cha- 
marão o  Bravo,  íc  rendeo  feu  filho  o  Infante  Dom  Pe- 

dro, depois  Rey  ,  primeiro  defte  nome,  cazadocom  a  Infan- 
te Dona  Confiança  ,  c  pouco  depoit ,  viuvo  ,  à  boa  graça  de 

D.  Ignez  de  Caftro,DamaCaftclhana  de  nobiliílirro  íangue, 

e  de  tão  rara  fermofura,  que,  por  ella,  lhe  chamavaô  Ccllo  de 

Garça  ,  nome  ,  om  que  os  antigos  Portuguezes  encareciam 

huma  beleza,  por  extremo  grande.  Crecco  o  amor  com  o  tra- 
to, equerião-fe  com  tcrniííimos  afifeótos.  Dons  meninos, c 

huma  menina,  que  jà  tinhaõ  ,  eraõ  outros  tantos  arooroíos 

laços  ,quc  doce,  e  fortemente  lhe  prendiaõ  oscoraçoens.AÍ- 

fiftia  D.  Ignezem  huma  quinta,  junto  a  Coimbra,  nas  mar- 
gens do  M  jndego  ,  a  que  ,  ainda  hoje  ,  chamaô  a  quieta  das 

Lagrimas;  O  Infante  ,  furtando  (e,  quanto  poiiÍ3,  ao  empre- 
go dos  negócios  públicos ,  e  a  todo  o  outro  divatimento ,  ió 

o  tinha  na  vifta  daquella  fermofura;  Mas  o  ti mor  de  f  u  pay, 
com  quem  andava  diíTerente,o  fazia  auíentar  algumas  vezef 

diquelle  íicio.  Não  podia  oceultar-fe  hum  incêndio  t.iõ  gran- 

de; Correrão  as  noticias,  cdiícornaõ  fobre  ellas  os  Portugue- 
zes ,  e  geralmente  eftranhavaõ  Wfrtol  extremos  de  uniaõ,  em 

tanta  desigualdade  de  extremos.  Os  grandes,  muito  chcyos 

de  zelo  [ou  de  inveja,  e  emulação)  dhiaô,e  dilTeraó  a  ElKty: 

Ghie  o  Infante  J eu  filho  andava  fora  da  fita  graça,  e  de/i,  enfei- 
tiçado com  as  meiguices ,  e  caricias  de  D,  Ignez  :  @tte  je  já  naô 

e/lava  cazado  com  ella  ,  o  eflaria  fem  duvida  br  tremente  :  §hie 

ainda ,  que  DA \nez  era  muito  illuflre>naõera  o  feu  cazamentó 

igual  a  hwn  Infante  ,  queeflava  para  fer  Rey  :  §)ue  o  amor  do 
Infante  era  tao  exceffivo,  outao  cego,  que  fenaõ  duvidada  quere- 

ria antepor  para  afucceffaõ  os  filhos  de  D. Ignez  ao  Infante  D, 

Fernando ,  filho  de  fua  primeira  mulher  D.  Confiança'.  &k/e  r.ao 
eraõ  ponderáveis  os  damnoi,qne  daqui  le  fegnniaõ  aoRe^rtv.Qtie 
o  meyo  único  de  os  evitar,  era  titar  a  vida  a  D. Ignez:  Que  afjaá 

barato  fe  comprava  ofucego  da  Republica  }com  a  morte  de  bnmè 
mulher.  Eraõ  principaes  Authores  defte  arbítrio  (naõ  íó  feyo, 
c  injufto,mas  atroz^edeshomanoltrezCavalleiros  principaes, 

e  grandes  validos  dclRey,eoppoftos  aoInfante,Alvaro  Gon- 

*&     Çalvei, 
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çattci  ,  Pcro  Coelho,  c  Diogo  Lopes  Pacheco.  Fizersc  fácil Dla  % 
iroprcíTiõ  na  braveza  delKey  as  razoens  dos  ítus  valido*.- 

Partio ,  acompanhado  delles ,  a  efte  fim  ,  da  Villa  de  Monte 

Mórovelho,   onde  eftava  ,   para  Coimbra  ,  havendo  fabi^ 
ào  antes,  que  o  Infante  eftava  fora.   Entrou  na  quinta ,  on* 
de  aífiftia  Dona  Ignez,   cefta,  fabendo  ,  que  vinha  ESRey, 
fobrefaltada  ,  e  medrofa,  pegando  dos  filhinhos,  fahio  cem 
elles  a  recebcllo,  e  vendo-ihc  no  roílo  ,  e  acçoens  )  grandes 
finaes  da  indignação  ,   vendo  juntamente  nos  três  compa- 

nheiros,  tres  homens  com  íemblantes  de  feras ,   reconhe- 
cendo o  fim,   a  que  vinhaô  ,  e  o  perigo,   cm  que  eíbva  ; 

Desfazendo-fe  em  lagrimas,  que  fuhre  a  fermoíura  do  íeu 
roílo,    poderofas  eraõ  a  abrandar  o  peito  mais  cruel  ,   lao- 

çando-fe  c;>m  os  filhinhos  aos  pésdeiRey  lhe  fali  u  aííim. 
Senhor  ,   como  cabe  na  generofidade  ,  e  grandeza  do  wffb  cora- 

ção huma  tamanha  tyrannia  ?   Qt<e  Credito  he  do  voffo  valor , 
ou  que  gloria  pode  fer  do  voffo  nome ,  tirares  a  vula  a  huma 

mulher ,   que  vos  offerece  pairada  a  voffos  pés  tnúa  a  gargan- 
ta ,  o  peito  fem  defenfa.   Que  culpa  tenho  em  fer  (  comoje  d/z) 

fer  mofa ,   ou  em  fer  amada  ?  Se  me  amou  o  infante  voffo  filho 
naõ  me  perfuadt  ,  a  que  era  ojfença  voffa  ,  con  efponder  aojeit 
amor  ?   Se  e/h  foi  nelle  culpa  ,  em  mim  pareceome  que  era 

obrigação.   Se  tanto  vos  offendfi  efta  çortejpondencia ,  modos  ha 
de  a  Je parar  ,  fem  Jer  á  cufla  do  meu  Janoue  ,  que  também  he 
fangue  voffo.    Lembraivos  /enhor ,  que  fts  Re y  ,  e  que  os  Reys 
faõ  retratos  de  Deos,  e  que  Deos  hetodo  piedade.   Se  vosnaõ 

compadeceis  de  mim  ,   compadeceivo;  deftes  ires  meninos  filhes 

meus ,  e  netos  «voffos ,   que  com  mnocentes  lagrimas  prezos  aos 
voffos  pès  tmploraõ  a  voffa  clemência.   Naõ  me  deixeis  a  mim 
fem  vida ,  e  a  elles  /em  may.    A  eítas  palavras  íe  abrandou 
o  coração  delRey  ,  e  ji  voltava  arrependido  da  crueldade, 

que  intentara  $  quando  os  três  ie  ihe  puzeraõ  diante  ,  di» 
zendo  :   Qtte  Sua  Alteza  o<  deixava  entregues  ao  odto ,  e  vim 

gança  de  Dona  Ignez ,  e  do  Infante  ,  Je  aqnella  morte  fenao 
executava:  Qhie  neffe  cafo ,  a  vinda  delles  alh  ,  nao  fei veria 

mais ,  que  de  certificar  ao  Infante  de  qtiaes  haviao  fido  os  con- 
felheiros,  e  promotores  daqnella  refoluçaõ:  Que  nos  termos  pre- 
Jentes^e  em  quaesquer  outros  Jemelhantes  yfempre  era  mau  fe* 

guro ,  executar  Jem  reparo ,  do  que  intentar  Jem  effetto.  Que , 
morta 
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Dia  7.  morta  Dona  Ignez,  naõ  fó  fe  evitavad  os  damnos  do  çomrmim , 

T  mas  elles  ficavaõ  Iteres  de  quem  a  toda  a  hora  lembraffe  ao  In* 

' fante  aquella  ojfença ,  e  afopra/fe  a  vingança.  Qite  nao  mtreàa 
o/eu  bom  zelo ,  que  Sua  alteza  os  meteffe  ,  e  deixa  [Je  em  perigo 

taõ  evidente.  Que  Je  avifia  daqnellestres  netos  lhe  metia  com" 

paixão,  devia  lembrar'fe,que  Unha  outro  de  legitimo  matrimonio, 
no  qual  ficaria  vacilante  a  Coroa  com  três  novos  oppofíto)  es.  Que 
naõ  devia  ter  lugar  a  piedade ,  onde  perigava  o  bem  publico,  i  m 
fim,  tacs  couías  lhe  fouberaõ  dizer,  que  ElRey,  eíqcecido 
dasobrigaçoens  dcfte  nome,  e  ainda  das  deCavalkiro,  lhe 

deu  licença  para  que  exccutaííem  o  que  aconcelhavaõ.  En* 
trando  aqoclles  homens,  ou  feras,  íem  razaõ,  ícm  huma^ 
nidade  ,  e  a  punhaladas  tirarão  a  vida  a  Dona  lgncz.  Aíi  m 
acabou  aquella  infelice  fermofura.  Forão  incomparável? 
mente  grandes  os  extremos ,  com  que  o  Infante  Dom  Pedro 

(depois  Rey)  fentio,e  vingou  a  fua  morte,  e  com  que  lhe  re* 
parou  a  fama ,  e  eternizou  a  memoria.  Ficou  de  ambos  efcla- 
recida  fucceífaõ  nos  dous  filhos,  e  huma  filha  ,  que  uveraõ. 

O  Infante  Dom  Joaõ ,  que  cazou  duas  \czes  :  a  primeira 

em  Portugal  (  pofto  que  oceultamente  )  com  Dona  Mana 
Tclles,irmã  da  Rainha  Dona  Leonor,  mulher  ddRcy  Dom 

Fernando  ,  e  delia  teve  hum  filho ,  chamado  Dom  Fernan- 
do Deça  ,  o  qual ,  de  varias  mulheres,  teve  quarenta  ,  e  dou* 

filhos.  Cazon  ítgunda  vez  cm  Caftclia  com  Dona  CcnfUn- 
ça  ,  filha  baftarda  dclRey  Dom  Henrique  11.  de  quem  teve 
três  filhas  5  e  fora  do  matrimonio  outras  três  Foi  o  Infan- 

te Dom  Joaõ  bizarro  Príncipe  ,  pela  gentil  diípefiçaõ  do 

corpo  ,  e  por  outras  muitas  fingulares  prendas.  Era  hberalif- 

íimo,  e  taõ  íuave,  e  meigo  com  os  homens,  quequtm  hu- 
ma vez  o  tratava,  não  podia  viver  íem  elle.  Nomanrjocos 

cavallos ,  foi  taõ  déflro  ,  e  forte  ,  que  amançava  facilmente 
aos  mais  indómitos.  Nas  juftas ,  e  torneyos ,  em  que  entrava 
muitas  vezes,  quaíí  fempre  os  prémios  eraõ  íeus.  Aíeou,  c 
defeompoz  eftas,  e  outras  boas  partes ,  com  a  ambição  de 

Reynar,  tirando,  por  ella,  a  vida  a  fua  primeira  mulher, 
i8.deDe,Dona  Maria  Telles ,  como  em  outra  parte  dizemoi. 
zembro.  D0m  Diniz  foi  dotado  de  excellentes  calidades.  Paíínu  a 

Caftella,  por  naõ  bejar  a  mão  à  Rainha  Dona  Leonor  Tel- 
ks.  Cazou  com  huma  filha  baftarda  delRey  Dom  Henrique, 

de 
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deCaflella,  daqualteve  dous  filhos,  Dom  Pedro,  e  Dom  Dá  7; 
Fernando,  c  huma  filha  chamada  Dona  Beatriz.  Intentou  . 

íer  Rey  de  Portugal  nas  guerras  que  fe  feguirao  à  morte 
delRey  Dom  Fernando  ,  e  com  efte  titulo  ,  entrou  no  Rey. 

no  ,  mos  fahio-lhe  Tem  effeito  a  pertençaõ.  Jaz,  com  rua 
mulher,  na  fanchriftia  do  Mofteiro  de  Guadalupe,  em  no- 

bre fepultura. 

Dona  Brites ,  foi  Princeza  dotada  de  muitas  perfeiçoens,- 
Cazou  com  Dom  Sancho,  Conde  de  Albuquerque  ,  filho 
baftardo  dJRey  Dom  AíFonfo  XI.  de  Caítclla ,  e  de  Dona 
Ltonor  Nunes  deGufmaõ:  Tivcraõ  ambos  huma  filha, 

por  nome  Dona  Leonor  ,  que  foi  Rainha  de  Aragaõ ,  e  mãy 
de  dons  Reys,  e  duas  Rainhas  :  DelRey  Dom  Affbnfo  de 

Aragaõ  ,  Nápoles ,  e  Ceíilia  ,  o  Magnânimo  :  DelRey  Dom 
Joaõ  II.  de  Aragaõ,  e Navarra:  Da  Rainha  Dona  Maria  , 
mulher  delRey  Dom  Joaõ  II.  de  Caftella  :  Da  Rainha  Dona 
Leonor,  mulher  delRey  Dom  Duarte  de  Portugal. 

v. 
NEfte  dia,  anno  de  1723.  das  féis  para  as  fete  ho- 

ras da  tarde,  no  Orizonte  da  Cidade  de  Bargança, 

foi  vifto  hum  globo  de  fogo  de  notável  grandeza  ,  dif- 
correndo  por  cima  da  mefma  Cidade  para  a  parte  de  Ga- 

liza ,  e  farpando-fe  todo  em  faiícas,  que  fizeraõ  hum  ef- 
trondo  femelhanteao  de  artelharia  ouvido  de  longe  ,  o 

que  fe  vio  também  de  muitos  lugares  daquelle  termo.  Fi- 
zeraõ-fe  vários  prognofticos  defte  phenomeno  ,  e  hum 
delks  foi  o  da  grande  mortandade,  que  na  quadra  do  Ou- 

tono deíle  anno  houve  em  Portugal,  principalmente  na 
Cidade  de  Lisboa. 

vi. 

"^T  O  mefmo  dia,  anno  de  1 6 n.  Dom  Aleixo  de  Me- 
**»^'  nezes  Arcebifpo  Primaz  de  Goa,  e  Braga,  lançou  a 
primeira  pedra  fundamental  com  as  ceremonias  coftuma* 
das  no  Mofteiro  do  Santiífimo  Sacramento  de  Religiofas 

de  São  Domingos,  diftante  hum  quarto  de  legoa  da  Ci- 
dade 
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E>a7-  dade  de  Lisboa  para  o  Occidente.  A  cinco  de  Setembro 

T  .  de  1616.  entrarão  a  viver  nelle  vinte,  e  quatro  Rebgio 
fas  com  féis  fundadoras  ,  quatro  de  Santa  Catharina  dç 
Évora  ,  huma  de  JESUS  de  Aveiro  ,  e  outra  da  Annun- 
ciada  de  Lisboa.  Foi  revelada  a  fundação  defte  Conven- 

to muitos  annos  antes  a  muitas  peííoas  de  Efpiriro.  Fo- 
raõ  feus  fundadores  o  Conde  de  Vimiozo  Dom  Luiz  de 

Portugal,  c  íua  mulher  Dona  Joanna  de  Caftro,  filhado 
Conde  deBafto,  que  fizerão  entre  íí  divorcio  íanto,  pa- 

ra fe  entregarem  ambos  de  todo  á  Dcos  na  Religião  de 
Saõ  Domingos  ,  entrando  a  fer  Religiofa  nefte  mefmo 
Convento  a  CondeíTa  fua  fundadora,  e  D.  Filippa  de  Por- 

tugal ,  irmãa  do  Conde  Fundador  ;  o  qoal  entrou  no  Con- 
vento dos  Religiofos  de  Bemfica.  Seguirão  a  mefma  ían- 

ta  refoluçaõ  quatro  fobrinhas  da  fundadora  filhas  do  Con- 
de de  Bailo  ,  e  mais  outras  Senhoras  da  Corte.  Foi  Vi- 

gário defte  Convento  Frey  Joaõ  de  Portugal  parente  dos 
fundadores  ,  que  depois  foi  benemérito  B  ípo  de  Vizeu. 
O  Venerável  Padre  Frey  Joaõ  de  Vafconcellos  fendo  feu 
Vigário  lhe  fez  a  fermofa  Igreja ,  que  tem. 

VIL 

O  Padre  Doutor  Chriftovaõ  Gil ,  naturaí  da  Cidade  de 

Bargança  ,  e  da  Companhia  de  JESUS  ,  foi  Varaõ 
grande  nas  letras  ,  e  mayor  nas  virtudes.  Deitas  ,  bafta 

dizer-fe  oqueaífirma5  muitos  Efcritore?* ,  que  confervou 
ate  a  morte  a  graça  bauriímal.  Daquellas,  dizia  o  Gran- 

de Soares  ,  que  fora  defneceííario  mandarem- no  vir  enfi- 
nar  a  Portugal  ,  havendo  nefte  Reyno  o  Padre  Gil.  Só 
quando  efte  lhe  argumentava,  metia  aquelle  no  cinto  as 
contas ,  que  íempre  tinha  na  mão  quando  prefidia  na 

cadeira.  Foi  infigne  Meftre  de  Rethorica,  Filofofia,  eTheo- 
logia.  Leo  efta  em  Coimbra,  e  Évora  por  cípaço  de  vin- 
te  annos.  Depois  o  mandou  a  obediência  a  Roma  ,  on- 

de foi  revifor  dos  livros  ,  e  a  mefma  o  fez  voltar  para  íuc. 
ceder  na  Cadeira  de  Prima  ao  Exímio  Soares  Granatcnfe. 

Mas  oprimido  de  moleftias,  e  cheyo  de  mericimentos,  fa- 
leceo  em  Coimbra  nefte  dia  do  anno  de  1608.  com  cin 

coenta 
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coenta  ,  c  trez  de  idade  ,    e  trinta  e  oito  da  Companhia.  Dia  8. 
Das  muitas  obras  ,  que  deixou  ,  íó  íe  imprimio  hum  vo-        . 

lume,  que  contem  doze  livros  da  Doutrina,  Eífencia  ,  eJaneir* Virtude  de  Deos. 

OITAVO  DE  JANEIRO. 

I.  Santo  Renovato  Arcebifpo  de  Mèrida, 
II.  0  Beato  Thadeu, 

III.  Saõ  Bortifacto  Bi  po  ,  e  Confeffor. 
IV.  De/cobre-fe  hurna  conjuração  contra  o  Meflre  de  Avtz. 
V.  d  Infante  Dona  Beatriz  Duqueza  de  Saboya* 
VI.  VtSorta  naval  de  Dom  Paulo  de  Lima, 
VII.  Padre  Fr  anu/to  Pedrozo. i. 

Pr^M 
Wmm AM  Renovato  Arcebifpo  de  Mèrida  (Cida- 

de, que  foi  antigamente  cabeçada  Lufitania) 
Monge  de  Saõ  Bento  no  Mofteiro  Cauliano, 
Seminário  naquelle  tempo  de  Vatoens  fabios, 

e  íantcs,  e  de  Prelados  infignes  j  morreodi- 
tofamente  nefte  dia,  annodeó^j.  Em  lua  morte  foraõ 
ouvidas  vozes  celeftiaesj  jaz  enterrado  junto  do  Altar  da 

Santa  Virgem  Eulália  :  Celebra-ie  em  Mèrida  a  fua  me- 
moria com  grata  correfpondencia  de  perenes  cultos  a 

perenes  benefícios. 

ii. 

OBeato  Thadeu ,  chamado  das  Canárias,  fendo  natu- 

ral de  Lisboa,  Eremita  da  Sagrada  Ordem  de  Santo 

Agoftinho,  Apoftolo  daquella  Ilha,  onde  obrou  iiluftrifc 
fímas  acçoens  em  ferviço  da  Fè ,  e  beneficio  dos  fieis,  e 

infiéis :  Eftes  convertidos,  aqueiles  edificados  por  fuás  pré- 
gaçoens ,  e  raros  exemplos  de  virtude.  Paííou  nefte  dia , 
anno  de  1470.  ao  logro  da  Coroa  immortal.    Seu  corpo 

H  [  como 
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Dia  8.  [  como  o  de  Saô  Francifco  de  Aflíz  ]  perfeverou  muitos 

.     annos  em  pé  ,  veftido  no  habito  da  fua  Religião  com  os 

*  olhos  fitos  no  Ceo  ,   as  mãos  metidas  nas  mangas  ,  dt[- 
cançando-as  fobre  o  peito.  Depois  ,  o  depofitarão  em  hu- 
ma  caxa  de  mármore  ,  e  ainda  hoje  períevéra  incorrupto, 

e  delle  mana  hum  fuaviííimo  licor ,  que  ferve  igualmen- 
te de  dilicia  aos  faõs ,  de  remédio  aos  enfermos. 

iíi. 

SAõ  Bonifácio  de  illuftriíTimo  fangue  entre  os  Godos: 

Foi  Biípo  de  Coria.  Achou-fe  no  fexto  Concilio  To* 
ledano  ,  onde  refplandecerão  por  modo  admirável  as  fuás 

grandes  letras  ,  e  heróicas  virtudes  ,  das  quaes  foi  gozar 

pouco  depois  o  premio  na  Bemaventurança. 

IV. 

NO  mefmo  dia, anno  de  j  38  5.  fe  defcobrio  huma  con- 

juração, que  fe  havia  urdido  entre  grandes  periona- 
g-ns  contra  o  Meílre  de  Aviz  Dom  João,   depois  Rcy.    O 
Reyno  o  elegera  defenfor  ,  e  dos  Fidalgos  ,  que  concer^ 
reraõ  pafa  a  mefma  eleição,  houve  alguns,  que    depois 
fe  deixarão  vencer  da  inveja,   ou  da  cobiça.  Naõ  podião 
fofrer  a  felicidade    com  que  as  coufas   caminhavão  para 
exaltação  do  Meftre  de  Aviz  ao  Trono  Real:   Nem  tinhaõ 

refoluçaõ  para  regeitarem  as  grandes  promeflas,  que  lhe 

fazia  EIRey  deCaftella;  a  huma,  e  outra  bateria,  fe  ren- 
derão o  Conde  Dom  Gonçallo  Telles ,   irmaõ  da  Rainha 

Dona  Leonor  :   Dom  Martinho  filho  do  mefmo  Conde  : 
Dom  Pedro  Conde  de  Traftamara  :  Dom  Pedro  de  Caftro: 

Joaõ   ArTonfo  de  Baéça  :  Ayres  Gonçalves :  Garcia  Gon- 
çalves Valdez,   e  com  ííaraõ    a  difpor  por  vários  modos 

a  traição  ,•   mas  fendo  defeuberta  ncíle  dia  ,  no  mefmo  fo- 

raõ  huns  prezos  ,  outros  fugirão  ,  e  o  ultimo  dos  que  aca- 
bamos de  nomear  [  em  quem  devia  de  fer   mayor  a  cul- 

pa ,  e  mais  provada]  foi  condenado  à  morte,   e  queima- 
do em  praça  publica.   Aííim  prefervou  o  Ceo  de  taõ  evi- 

dente perigo  a  vida  daquelle  Catholico  ,  e  excellente  Prín- 

cipe,- 
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cipc  ;  o  qual  [fendo  jà  Rey  ]  mandou  pôr  cm  liberdade  D^  S. 
os  Fidalgos  ,  que  eftavaõ  prezos  pelo  meímo  delito  :  Por'Tan^r# 
que  naó  era  decorofo  á  Mageliade,  vingar  EiRey  de  Por- 

tugal as  oífenças  feitas  ao  Meftre  de  Aviz. 

v. 
A    Infante  Dona  Beatriz  ,  mulher  de  Carlos  III.  Duque 

dcSaboya,  filha  delRey  Dom  Manoel  de  Portugal, 
e  da  Rainha  Dona  Maria,  fua  fegunda  mulher :   Foi  fenbo- 
ra  dotada  de  fingulares  virtudes,  muy  continua  em  todos 
os  exercícios  de  devoção  ,   e  piedade:   Dava  todos  01  dias, 
a  ceita  hora,  efmola  aos  pobres  de  íua  própria  maõ,  e  os 
tratava  como  a  filhos  :    Occaíionou    ao  Duque  feu  marido 
naó  poucas  perturbaçoens.por  fer  caufa,  com  íeus  rogos, 
de  que  íeguiííe  as  partes  de  Carlos  V.   contra  Francifco  I. 

Rey  de  França  ;   mas  as  razoens  do  langue   lhe  defculpa- 
vaò  aquella  inclinação  j  Faleceo  na  Cidade  de  Niza  nef- 
te  dia  ,  anno  de  1538.  com  trinta  ,  e  quatro  de  idade. 
Teve  ,  alem  de  quatro  fiihos, e  duas  filhas,  que  lhe  morre- 

rão no  berço  ,  a  Luiz  de  Saboya,  que  de  treze  annoi  mor- 
reo,  no  de  1  536.  em  Madrid  ,  onde  veyo  criar-fe  com  o 
Príncipe  Dom  Filippe  leu  primo,  e  a  Manoel  Felibeito, 
que  íuecedeo  nos  Eftados ,  e  cazeu  com  Margarida  de  Va- 

lões,  filha  do  mefmo  Francifco  1.   Rey  de  França,  e  da 
Rainha  Claudia  de  Valões  fua  primeira  mulher. 

vi. 
Endo  fegunda  vez  Vice-Rey  da  índia  o  grande  Dem 
Luiz  de  Attayde,  era  Tanadar,  ou  Governador  de  Da- 

bu' ,  Cidade  do  ldalcaò  ,  hum  Mouro  chamado  Melique 
Tojar,  inimigo  capkal  dos  Portuguezes,  c  tsõ  infolcnte  , 
e  atrevido,  que  eftando  o  feu  Rty  de  paz  com  elles,  lhe 
armou  varias  traiçoens  com  morte  de  alguns ,  que  levados 
mais  do  arrojo,  que  da  prudência,  fe  lhe  entregarão  nas 
mãos,  em  fede  boa  amilade  •  era,  naô  fó  convenirneia, 
mas  honra  ,  cafíigar  as  infoíencias  daquelle  bárbaro  ,  e 
também  a  permiífaõ  ,   ou  diííimukção  do  feu  Príncipe. 

H  ij  A 
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Dia 8.  \  cfte  fim  ,  partio  de  Goa  Dom  Paulo  de  Lima  Pereira, 

.    iaíígne  Heroe  daquelles  tempos,    com  dez  vcllas  na  vol- 

•*  *  ta  do  rio  ,  c  barra  de  Dabni.  Achou  a  foz  tJÕ  defendida 
de  baluartes,  trincheiras,  e  plataformas,  coro  tanta  árre- 
Iharia  ,  e  taõ  luftrofa  foldadcfca  ,  cjue  pudera  intimidar 
outro  qualquer  coração  ,  que  naõ  fora  o  de  Dom  Paulo. 
Rompeo  por  toda  efta  oppofiçaõ  ,  dando  ,  e  recebendo 

furiolas  ca-gas  ,  cuberto  de  balias  ,  e  fettas  ,  e  de  outros 
géneros  de  armas  de  arremeçe.  Vencida  a  primeira  entra- 

da, poz  as  proas  em  varias  povoaçoens  de  huma  ,  e  ou- 
tra margem  do  rio  ,  e  primeiro  as  fez  nadar  em  íangue , 

depois  em  fogo:  Sahiraõ-lhe  dez  baxeis  inimigos  ,  que  o 
M.liquc  havia  prevenido  com  gente  de  notório  valor, 
Perlas,  e  Turcos:  Eraõ  os  vafos  iguacs  em  numero,  naó 
affim  no  porte,  e  na  gente,  cm  que  muito  nos  excediao 

os  contrários  j  mas  eftava  da  noíía  parte  a  juitiça  dè  cau- 
ía ,  o  coílume  de  vencer,  c  o  valor,  e  fortuna  do  Capi- 

tão nunca  vencido.  Abordarão-fe  hum  a  hum  ,  e  acen- 
derão fe  a!!i  ao  mefmo  tempo  dez  furiofos  con bates. 

D->m  Paulo  faltou  cm  huma  Galeota  ,  fem  mais  armas  , 

que  a  cfpada  ,  e  rodella  ,  e  feguido  de  alguns  ,  matou  de 
feu  punho  muitos  dos  inimigos  ,  e  obrigou  a  outros  a 
fe  lançarem  no  rio  ,  e  íc  (cl  inteiramente  fenher  delia, 

Obravaõ  os  outros  Capicaens  ,  á  loa  imitação  ,  proezas 
cftupendas  ,  aos  olhos  de  gentio  innumeravel  ,  que  dog 
montes  vifinhos ,  eftava  vendo  com  igual  palmo  ,  è  terror, 

aquelle  jogo  marcial  ,  por  todas  as  circunftancias  horrí- 
vel ,  e  perigofo.  Foraô  finalmente  entradas  ,  e  rendidas 

nove  vellas  inimigas,  que  ficarão  banhadas  em  langue,  e 

juncadas  de  corpos  mortos  ,  e  defpedaçados  :  Apenas,  en- 
tre tanta  confuíaõ  ,  teve  huma  a  dita  de  eícapar.  Sahio 

Dom  Pauío  rompendo  os  meímos  perigos  ,  que  encon- 
trara ao  entrar  da  barra  ,  c  dentro  em  poucos  dfos  apor- 

tou na  de  Goa  com  dezanove  baxeis,  havendo  íahido  com 

dez  ,  e  fem  mais  perda  ,  que  a  de  quatro  foldados  ,  e  al- 
guns feridos.  Ao  defembarcar  ,  o  cfperava  cem  toda  a  no- 

breza, e  povo  daquclla  gram  Cidade,  o  Vice-Rey  Dom 
Luiz,  que  o  recebeo  nos  braços ,  e  com  g^nerofa  galan- 

taria ihc  difle  cm  altas  ,  e  alegres  vozes :  Que  he  ijío ,  fe- nhor 
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nhor  Dom  Paulo  \  Quereis  com  as  <\oj[as  cavallarias  obrigar  Di*$> 

a  noffa  tnveja  ,  a  que  dezeje  ,  ou  intente  dar-vos   veneno  %  raneir0t 
Aílim  engrandecco  o  valor  daquelle  Heroe  ,   a  toda  a  lux, 

famofo  ,  c  juntamente  argohio    a  vil   emulação  dos  qne 
o  naõ  fabem  ícr ,   nem  fofrem  ,  que  outros  o  fejaõ. 

VIL 

O  Padre  FrancifcoPedrofo,  natural  de  Lisboa  ,  foi  filho 

da  Congregação  doOratorio  damefma  Cidade,   e  o 

primeiro,  que  neila  leo  Theologia  efpeculativa  ,e  por  efpa- 
ço  de  vinte  annos ,  com  que  le  fez  confumado  Theologo. 
Foi  Qualificador  do  Santo  Oflício, Examinador  íynodal  de 
Lisboa,  e  das  Igrejas   das  trez  Ordens  Militares,  c  muitai 
vezei  Prepoíno  ,  e  grande  bemfeitor  da  íua  Congregação. 
Por  fuás  muitas  letras ,   e  virtudes ,   mereceo  eftimaçocns 

fingularesdelKcy  Dom  Pedro  II.  e  muito  mais  delr\ey  Dom 

Joaô  V.noílo  fcnhor,que  fe  ferviodclle  em  muitos  negocies 
do  Reyno.   Tevetxercicio  de  feo  Confeííor ,   e  regeitou  a 

dignidade  Epifcopal.    Foi  douto  ,  penitente  ,  contemplati- 
vo, c  muito  venerado  da  Corte.    No  Auto  publico  da  Fé, 

celebrado   na  praça   do  Rocio  de  Lisboa  a  o.   de  Julho  de 
1713.   pregou  hum  Sermaõ  ,  que  feimprimio   com  o  ti- 

tulo de  Exhortaçao  Dogmática,   Teve  na  fua  Congregação 
hum  irmão  Pedro  de  Alpoim  ,   também  de  grande  virtude, 
do  qual  dizemos  em  outro  dia.  Ncfte  do  anno  de  17 19.  fa-  M«*eFe< 
Jcceo  religiofa  ,  e  felizmenre  o  Padre  Franciíco  Pedroío  , 

e  iefizeraò  as  luas  exéquias  com  grande  concurfo  da  Corte, 
c  de  todas  ai  Rcligiocns. 

verciro. 

NONO 
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Dia  9. 

Janeiro.  ̂ ^^^^^^>^>^^!^!^^^S*^>^^«g9>«ê>«£> 

NONO   DE  JANEIRO 

I.  0  Beato  Fr,  Pedro. 

II.  Z)<?w  António  Mendes ,  5//£w  ̂ ?  £/v<w. 
1 1  í.  Coroação  âelRey  de  Portugal  D.  Affonfo  IV, 
IV.  Conquifla  D.  Payo  Peres  Corrêa  a  Ctdade  de  Sylvesl 
V.  Eflupenda  vi  floria  em  Pegú :  Noticias  de  Salvador  Rt beire 

de  Sottfa. 

VI.  Jura  aUniverftdade  de  Coimbra  defender  a  Bulia  Uni- 

gcnitus. 
VII.  Toma  po[fe  o  Senhor  Patriarcha  da  no^a  dignidade, I. 

BEATO  Fr.  Pedro  ,  Converfo  da  Sagrada  Or- 
dem dos  Pregadores ,  Varaõ  de  vidainculpa- 

vel ,  de  prodigiofa  penitencia ,  e  de  eximia  cari- 
dade com  o  próximo ,  pela  qual  era  geralmen- 

te chamado  o  Pay  dos  pobres.    Comprovou 
Deos  as  excellentes  virtudes  deÃe  feu  Servo  com  raros  prodi* 
gios ,  e  dom  de  profecia.   Foi  feu  tranfito  neíte  dia  ( que  ellc 
predice  muito  antes]  com  fetenta  annos  deidade  no  de  1  528. 

Querendo  darfeu  corpo  áfepuitura  o  acharão  comduriífi- 
roos  calos  nosjuelhos  da  continua  oraçaõ,    e  hum  afpero 
cilicio  taõ  imbibido  na  carne,  que  diíiiculrofaroente  fe  lhe 
pode  arrancar.  Jaz  no  feu  Convento  de  Saõ  Domingos  de 
Évora. 

11. 

Om  António  Mendes  foi  natural  da  Villa  de  Coura, 

Província  de  Entre  Douro  ,  e  Minho.  Eítudou  em  Pa- 

riz  >  e  fahio  peritiíTimo  na  lingoa  Latina ,  e  para  Mcftre  del- 
ia, na  Univeríídade  de  Coimbra  ,  o  chamou  EIRey  Dom 

Joaõ  III.  onde  lançou  difcipulos  infignes.  Foi  tambem  ver- 
fádiífimo  nas fagradas  letras:  Eminente  em  huma,  e  outra 

Thco- 
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Theologia  Efpeculativa,  e  Moral.  Erigir»  do -fede  novo  oDiao, 
Bifpado  de  Elvas,  foi  promovido  a  elie,  para  que  nas  fuasT  . 
grandes  virtudes  tiveífem  ftus  fucceííores  hum  illuítre  ex* 
emplo,  e  huma  excelkntte  idéa  de  Prelados  Santos.  Quan- 

do Filippe  Prudente  entrou  a  primeira  vez  em  Elvas  achou 
naquella  Cidade  taes  noticias  defte  infigne  Varaó  ,  que  lhe 
ofTereceo  o  Bifpado  de  Placencia,  que  entaõ  vagara,  a  que 
elle  rei  pondeo  :  Que  vivendo  a  fua  primeira  efpofa  nao  podia 

receber  fegtmda.  Refoluçaõ  generofa ,  e  muito  mais  admi- 

rável-, e  admirada  ,  que  íeguida.  Paliou  nefte  dia,  anno  de 
1591.  a  lograr  o  premio  dos  feus  merecimentos,  e  muitos 
annos  depois,  foi  achado  íeu corpo  incorrupto. 

iii. 

^~J  O  mefmo  dia  ,  annode  1315.  tendo  trinta,  e  cinco ^  deidade  , foi  coroado  na  Villa  de  Santarém  ElRey  D. 
Affonío  IV.  filho  dclRey  Dom  Diniz.  Achou  o  Rey  no  em 

grande  proíperidade,  e  os  VafTallos  muito  ricos,  efloren- 
tes,peio  bom  governo  delRey  íeu  Pay,que  também  lhe  dei- 
xcu  grandes  thefouros. 

IV. 

PElos  annos  de  1241.  dominava  em  grande  parte  do 
Rcyno  do  Algarve  Aben  Afan ,  Rey  Mouro  demais 

poder  ,  que  fortuna  ,  porque  a  experimentou  adverfa  mui- 
tas vezes  nas  guerras,  que  por  aquelles  tempos  lhe  fazia 

o  famofo  Meftre  de  San-Tiago  Dom  Payo  Peres  Corrêa. 
Sahio  o  Mouro  da  Cidade  de  Sylves  ,  que  era  a  fua  Corte, 
feguido  de  numeroías  tropas,  afim  de  combater  a  Villa 

de  Efrombar  y  Mas  o  vigiiantiílimo  Payo ,  que  a  havia  aífe- 
gurado  com  boa  foldadeíca,  deuimprovifamente  fobre  Syl- 

ves ,  e  a  levou  no  punho  neíle  dia  no  anno  referido.  Acudio 

o  triíte  Rey  com  grande  velocidade  ,  mas  ainda  que  fez  to- 
dos os  esforços  potTWeis  por  recuperar  o  perdido,  achou 

taõ  galharda  oppoííçaõ,  que  finalmente  veyo  a  ficar  fem 

a  Cidade  ,  fem  a  Villa,  e  fem  a  vida  também  ,  porque  fen- 
do feguido,  e  perfeguido  dos  Portuguezes,  fugio  com  taõ 

preci- 



6+  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  9.   precipitado  dcfacordo  ,  que  fe  afogou  em  hum  pego  ,  que 
T      .     ainda  hoje  conferva  o  leu  oome. 
Janeir.  J 

V. 
SAlvador  Ribeiro  de  Soufa  ,  Portuguez,  natural  da  il- 

luírre  Villa  de  Guimaraens  da  Província  de  Entre  Dou- 

ro ,  e  Minho,  Toldado  [como  fe  diz)  da  fortuna,  mas  for- 
tuna de  foldado  amayor,  e  mais  alta  ,  que^atè  feu  tempo 

fe  vio  no  Oriente,  coníeguida  com  glorioías  acçoens ,  pe- 
las quaes  merecia  íer  comparado  com  os  Grandes  Duarte 

Pacheco ,  e  Fernando  Cortez  ,  em  humas  ,  e  outras  índias; 

Poílo  que  a  malícia  dos  emulos  ,  lhe  quiz  diminuir  ,  e  eícu- 
recer  o  iTíuílre  nome  ,  de  que  fc  fizera  merecedor.  Havendo 

obrado  naquellas  remontiíTimas  Regioens ,  proezas  eftu- 
pendas ,  appareceo  na  Corte  de  Madrid  ,  onde  achou  mais 
defprezos,  que  eftimaçoens  ,  íem  outro  motivo ,  mais  que 
o  ferdefangue  humilde  ,e  de  menos  avultada  corpulência, 
como  fe  folie  mais  alto  o  nafeimento  de  Viriato  na  Luílta- 

nia  ,  edoTamorlaõ  na  Azia,  E  como  fc  a  grandeza  do  co- 
ração fe  mediflfe  pela  tftatura  do  corpo,  ou  fe  naõ  pudéf. 

fem  íer  pequenos  nelles,  os  Varoens  famofos.  Tal  he  o 

difeurfo  dos  que  faõ  povo  ,  e  também  dos  que  o  não  "íaõ  ,  fe 
fedeixão  penetrar  ,  e  vencer  da  inveja  ftmpre  vil ,  efempre 

mal  intenííonada  ,  que  ,  como  íombra ,  fegue  fempre,  e  per- 
fçgue  aos  mais  beneméritos  ,  qual  eítc  foi  •>  Mas  elle  foube 
deímentir  as  impofturas de feus inimigos  ,  e  fez  publicai, por 
meyo  daeftampa  ,  as  fuás  vi&orias,  allegando  ,  em  credito 
delias ,  os  olhos  de  toda  a  índia  ,  onde  as  acabava  de  obrar. 

Fizemos  efta  breve  digreífaõ,  pela  laftima,  que  nos  caufa  ver 

cjuafi  de  todo  fepultadas  no  flencio,  e  em  grande  parte  ef- 
curecidas,  as  acçoens  deite  iníigne  Portuguez.  Paífou  elle 
à  índia  no  anno  de  1787.  fem  outro  arrimo  mais  ,  que  a 

fua  efpada  ,  e  havendo  fervido  com  grande  reputação  em 
diíferentes  Províncias  daquelle  vaftiífimo  Eftado  ,foi  pararr 

pelos  annos  de  1600.  no  Rey  no  de  Pegii,  hum  dos  mais  fa- 
mofos da  Azia,  a  que  beija  os  pês  o  gr  ande  Golfo  de  Ben- 

gala ,  e  o  corta  ,  e  fertiliza  o  celebrado  Ganges.  Achava-fe, 
então,  dividido  em  vários  Régulos ,  eexpofto  às  invazoens 

dos 
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dos  Príncipes  confinantes  j   IVkspofto  cjoe  todos  o  defeja-Dia  9. 
vaõ  conquiíhr  ,  feal^um  com  effeito  o  intentava  ,  já  os  ou-  ,      . r  2  Taneir. 
tros  fe  armavaõ  contra  elle  ,  receofos  de  o  verem  mais  po- 
derofo  j   Deíorte,  que  fe  confervava  livre  de  eftranha  fu- 
geiçaõ>mais  peias  contendas  dos  inimigos,  cjue  pormeyos, 

que  tiveíTe  para  a  fua  defença.  Neft:e>eífcado  o  achou  Salva- 
dor Ribeiro  ,  quando  entrou  nelle,ecomo  pelo  feu  conhe- 
cido valor,  generolos  brios  ,e  fingular  prudência  ,  ie  fizcífe 

iuperiormente  eftimado,  e  bemquifto  entre  os  Porrugueze*, 

agregou  afí  trinta  ,  promptes  afeguirem  em  qualquer  fortu- 
na as  fuasdirecçoens.Entrouem  penlamentosdeedificar  hua 

Fortaleza  na  f  z  do  Rio  chamado  Seriaõ,  que  forma  o  porto 
principal  do  Keyno  de  Pegú,  e  diíla  doze  legoas»  daCidade 

deite  nome, cabeça  do  melmo  Keyno.  Erão  grandes  aj>  con- 
veniências, que  fe  reprefentavão  naquella  fabrica  ;  peq  por 

ella  aííftidos  de  mayor  poder,  que  nao  duvidarião  lubminif- 
ítrarihe  os  Vice-Reys  da  lndia,íe  facilitaria  tomarem  os  Por- 
ruguezes  pè  ,  com  eíèabelidade  ,  em  hum  Reyno  fertiliííimo, 

do  qual  fe  podia  acodir  com  mantimentos  ,e  outros  loccor- 
ros  â  Cidade  de  Malaca  ,  e  ás  Ilhas  de  Maluco  ,  Amboyno  , 

Timor  ,  e  Solor ,  c  le  podia  augmentar  fobre  maneira ,  a  uti- 
lidade do  comercio,  por  haver  no  mcímo  Rcyno   riquiííí- 

mas  minas  de  ouro,  prata  ,   e  pedras  preciolas.   Seguindo 
eíle  deílgnio  t  aííiftido  dos  trinta  Portuguezes  ,  e  de  pouco 

mais  de  íeíTenta  Chriftãos  naturaes  da  terra  ,  lançou  os  fun- 
damentos à  nova  fabrica  com  o  nome,  e  pretexto  de  cafa 

para  mercadores,  que  em  poucos  dias ,  com  excefílva  dili- 
gencia, e  igual  fegredo,  apparcceo  em  forma  derfençavd. 

Os  baluartes  eraò  de  madeira ,  mas  muito  groíía,  e  for- 
te, terraplenadas,   e  com  outras  defenças  furficientes  a  re- 

fiftir  qualquer  invafaô.   Divulgadas  eftas  noticias  pelo  Rey- 
no  ,   fe  deliberou  o  mayor  fenhor  ,  que  entaõ  havia  ncr- 
le  ,  chamado  Banhadalá  r  a  deftruir  aquelle  padrafto  da 

lua  grandeza  ,  e  a  fepultar  nas  luas  meímas  ruinas  os  Por- 
tuguezes,  que  alli  aífiftiaõ.   A  efte  fim,  poz  no  rio  Serião 

mais  de  cem  embarcaçoens  com  féis  mil  homens    de  pe- 
leja, e  veyo  em  demanda  dos  noffos.  Não  faltou  vigilân- 

cia a  Salvador  Ribeiro  para  penetrar  eftas  prevençoens, 
nem  animo  para  as  rebater.    Preparou   trez  vellas  com 

I  que 
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Dia  9.  qQe  fe  achava  ,  remadas  por  naturaes  da  terra  ,  c  gtiar» 
.      .     necidas  com  os  trinta  Portu<>uezes  .   bem  providos  de  eí- 
Janeir.  ,  ,.       ,        °.  ,      '  c 
1  copetas ,   e  de  panellas  de  pólvora  ,  e  de  outros  artificio* 

de  fogo  ,  e  como  quem  íabia  ,  que  dos  bons  princípios 
de  qualquer  guerra  depende  a  felicidade  dos  fins  ,  e  quC 

o  fer  elle  o  primeiro  em  atacar  a  batalha  ,  feria  acrecen- 
tar  animo  nos  feus,  e  temor  nos  inimigos  ,  tfperando, 
que  repontaííe  a  maré  (  que  fobe  pelo  rio  algumas  legoas) 
foi  encontrar  aos  Pegiís  em  hum  paíTo  eftreito.  Eis  acjui 
hum  dos  cafos  ,  em  que  a  verdade  aparece  cm  trajes  de 
ficção  !  Trez  vellas  contra  cem  ,  c  tinta  homens  contra 

féis  mil  ,  quem  naõ  dirá,  que  jogamos  em  Fabulas!  Mas 

os  exemplos  dos  Heroes ,  que  alrima  nomeamos,  nos  fa- 
cilitão  o  credito,  ou  lho  havemos  de  pleitear  nas  acçoens, 

que  delles  eferevem  os  Authores.  Defcia  a  Armada  ini- 
miga neíle  dia,  anno  de  1601.  Com  vagaiofo  paço ,  por 

vir  contra  a  corrente  ,  e  os  noffos  ajudados  delia  ,  os 
inveítiraõ  com  tanta  velocidade  ,  e  furor  ,  que  logo  os 

puzeraõ  em  fumma  turbação.  Virao-fe  acometidos, quan- 
do menos  o  imaginavão  ,  em  lugar  onde  naõ  fe  podião 

foccorrer  huns  aos  outros:  Viaõ-fe  nadando  em  chamas 

de  fogo  ,  e  em  rios  de  fangue  ,  cortados  das  noflas  ef» 
padas,  e  lanças,  quaíi  antes  de  verem  as  mãos  donde  fe 
lhe  fulminava  tanto  eftrago  ,  e  envoltos  na  fua  própria 
confuzaõ,  fe  intimidarão,  e  defeompuzeraõ  de  forte,  que, 

poílos  em  infame  fugida  ,  nos  deixarão  huma  das  mais  ce- 
lebradas victorias,que  confeguio  nas  conquiftas  do  Oriente 

o  braço  Portuguez,  Valeo-lhe  muito  o  beneficio  das  agoas, 
que  pouco  antes  os  detinhaõ  ,  para  agora  fugirem  com 

mayor  preça;  mas,  todavia,  reprezámos  trinta  embar- 
caçoens  grandes  ,  e  outras  muitas  de  menor  porte  ,  e  féis 
peças  de  artelharia  ,  e  grande  numero  de  armas  de  todo 
o  género.  Morrerão  ao  noíío  ferro,  e  afogados  no  rio, 

mais  de  íeifeentos  inimigos,  e  dos  Portuguezes,  fem  mor- 
te de  algum  ,  ficarão  feridos  quatro.  Encheo  efta  mara- 

vilhofa  victoria  de  terror,  e  aííombro,  as  terras  circun- 
vefinhas,  e  começarão  os  Príncipes  confinantes  a  temer 
o  grande  incêndio,  que  efta  pequena  faifea  ameaçava  aos 

feus  eftados  ,  como  pouco  depois  ,  moftrou  a  experiên- 
cia. 
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cia,  para  elles  taõ  deplorável ,  como  para  os  noífos  taõ  piau- Dia  9- 

fivcl.  T  de 

Janeir. VI. 

NEÍle  mefmo  dia  doannode  17 17.  os  Lentes,  eMef* 

três  da  Univerfidade  de  Coimbra,  em  Clauftro  ple- 
no com  o  leu  Reytor ,  o  Senhor  Nuno  da  Sylva  Telles 

dos  Marquezes  de  Alegrete  ,  proteftaraõ  ,  e  jurarão  de- 
fender a  Bulia  Umgemtus ,  e  todas  as  mais  de  Sua  Santidade. 

VII. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  17 17.  em  Sabbado  ,  tomou 
poífe  da  fua  nova  Dignidade  Patriarchal  de  Lisboa 

o  Senhor  Dom  Thomaz  de  Almeida  Patriarcha  I.  por 
feu  Procurador,  o  llluftriílimo  Joze  Dionizio  de  Souía  dos 

Condes  da  Ilha,  Arcediago  Patriarchal,  a  cjuem  acom- 
panharão nefta  função  todos  os  feus  parentes,  e  a  mayor 

parte  da  Nobreza  ,  e  dos  Grandes  da  Corte,  e  depois  da 
poíle  ,  íobiraõ  todos  a  beijar  a  maõ  a  Sua  Mageftade  com 
o  mefmo  Cabido,  que  neita  occaííaõ  também  tomou  pof- 
fe  das  honras ,  que  o  mefmo  Senhor  lhe  havia  concedi- 

do, cobrindo-fe  na  fua  Real  prefença. 

I  ij  DECI- 
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Dia  10. 

de 

Janeir. 
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DECIMO  DE  JANEIRO. 

■ 
I.  Sao  Gonçalo  de  Amarante  Confeffòr. 
II.  /foy  Francifco  Foreyro. 
III.  Erecção  da  Cappella  Real  nos  Paços  de  Lisboa. 

IV.  CelebraÕ-Je  os  Defpofortos  da  Infante  Dona  Ifabel  filha 
delRey  Dom  JoaÕ  I.   com  Ftlippe  o  Bom. 

V.  Outorga  do  contrato  matrimonial  do  Senhor  Dom  Fernan- 
do Príncipe  de  Aflurtas  com  a  Senhora  Dona  Md" 

ria  Barbora  Infante  de  Portugal, 

i. 
AM  Gonçalo, Taumaturgo  Portoguez,  e glo- 

ria de  Portugal  ,  efpelho  clarifllmo  de  virtu- 
des, fonte  perennede  portentofas  maravilhas: 

Logo  ,  que  recebeo  o  fanto  Bautiímo  ,  poz 

os  olhos  em  huma  Imagem  de  Chrifto  Cru- 
cificado com  prodigiofa  attenção,  como  moftrando,  que 

ío  aquelle  Senhor  íeria  o  alvo  dos  Teus  afTe&os,  o  centro 

das  fuás  adoraçoens :  Eítudou  as  letras  fagradas,  e  por  el- 
las  foi  promovido  ao  governo  de  huma  Igreja,  onde  co- 

meçou a  dar  claras  provas  do  zelo,  em  que  ardia  da  lai- 
vaçaò  dos  próximos,-  mas ,  largando-a  brevemente  a  hum 
iobrinho  feu  ,  partio  para  os  Lugares  Santos  de  Jeruíalem, 
a  deiafogar  em  rios  de  amoroías  lagrimas,  os  ardores  do 

coração.  Voltando  a  Portugal  ,  entrou  na  fagrada  Reli- 
gião dos  Pregadores  ;  e  em  todos  eíles  Eftados,  refplan- 

deceo  por  modo  admirável:  Eftudante,  namodeftia;  Paf- 

ror,  na  vigilância ;  Peregrino,  na  paciência  -}  Religioio, 
nas  virtudes  todas  ,  e  em  todas ,  em  grào  eminentifíímo. 

Entregue  ao  Exercicio  da  Pregação  a  colheo  copioíos  fru- 
ros.  Porém  ,  a  effícacia  do  feu  zelo,  o  ardor  da  fua  ca- 

ridade ,  não  íó  attendiaõ  a  falvar  as  almas  ,  fenaõ  tam- 

bém as  vidas.  Muitas  naufragavaõ  nas  correntes  arrebata- 
das do  rio  Tâmega:   Emprendeo  atarlhe  as  margens  com 

huma 
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huraa  grandiofa  ponte,  e  contra!  toda  a  efperairça  huma,Dl*ia 
na,  poz  a  obra  em  ultima  perfeição;  concorrendo  para,  ̂  
ella,  obedientes  os  brutos,  fecundos  os  penhafeos,  ren- 

didos os  Elementos.  Com  mais  efta  grande  gloria,  fobre 

tantas,  foi  lograr  nefte  dia  a  eterna  ,  anno  de  iióz.  Jaz 
fepultado  em  Amarante  em  hum  nobre  Convento  da  fua 
Ordem  ,  fundação  delRey  Dom  Joaõ  III.  e  concorrem 

fem  numero  os  Fieis  à  fua  fepultura,-  porque  achao  alli, 
também  íem  numero,  os  benefícios. 

11. 

FRey  Francifco  Foreiro  da  Ordem  dos  Pregadores,  Va- 
rão doutiffimo  na  Theologia  Efcolaftica  ,  e  Moral ,  e 

na  Sagrada Efcritura.  Teve  inteira  noticia  das  lingoas,  La- 
tina ,  Grega  ,  e  Hebraica.  Foi  Pregador  dos  Reys  Dom  Joaõ 

III.  e  Dom  Sebaftiaõ.  Efte  o  mandou  por  feu  Theologo  ao 
Concilio  Tridentino,  onde  ,  com  fuás  grandes  Ittras,  fe 
acreditou  a  íi ,  e  à  naçaó  Portugueza,  Os  Padres  do  Conci- 

lio lhe  deraõ  a  incumbência  de  reformar  o  Breviário  ,  e  Mif- 

fal  Romano,  e  de  compor  o  Cathecifmo  também  Romano, 
que  com  efte  nome  fahio  a  luz.  Imprimio  depois  excel- 
lentes  comentários  fobre  os  Pfalmos,  e  fobre  os  livros  deSa- 
lamao  ,  e  Profetas  menores,  e  fez  de  todos  huma  nova 

veriaõ,  conforme  a  raiz  Hcbréa,  como  taõfenhor  da  mef- 
ma  lingoa.  Compoz  outro  tomo  fobre  Job,  que  ficou 
manuicrito.  Fundou  para  a  fua  Religião  o  Convento  de  Al- 

mada defronte  de  Lisboa ,  e  nefte  dia  paflou  a  lograr  o  pre- 
mio de  feus  trabalhos,  e  religiofas  virtudes ,  anno  de  i  j8i. 

iii. 

O  mefmo  dia  ,  anno  de  1299.  ordenou  ElRey  Dom 
Diniz  ,  que  nos  feus  Paços  de  Alcáçova  em  Lisboa,  na 

Capella  de  Saõ  Migue) ,  fe  rezaífem  todos  os  dias  as  Horas 
Canónicas  em  Coro  ,  e  fe  fizeífem  folemnemente  os  OíE- 
cios  Divinos  ,  por  certo  numero  de  Capellaens  ,  e  Canto- 

res ,  e  aííi nando-lhe  competentes  rendas ,  e  concedendo-lhe 
muitas  ízençoens,  e  privilégios.  Continuou-fe  efte  religio- 

fo 
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Dia  io.  fo  invento  pelos  Reys  fucceífores ,  atè  chegar  à  grandeza, 
_      .     e  Mageftade  ,  em  que  hoje  fe  vè  nos  Paços  da  Ribeira. 
Janeir.  °  x  J  * 

NOmefmodia ,  anno  de  1419.  fe  celebrarão  em  Bru- 
xelias  os  defpoforios  entre  Filippe  Duque  de  Borgo- 

nha ,  Conde  de  Flandes ,  chamado  o  Bom ,  com  Dona  Ifabei 

Infante  de  Portugal,  filha  dos  Reys  Dom  Joaõ  I.  e  Dona 
Filippa  :  Foraõ  eftas  as  terceiras  vodas  daquelle  Príncipe, 

e  tanto  do  íeu  agrado  ,  pelas  fingulares'  prendas  da  nova 
efpofa  ,  que  acrecentou  às  fuás  Armas  efte  mote  :  A"  Utre 
ri 'íovte  Ma  vte  D  ame  Ifabei.  Como  fe  diíTera,  que  depois 
de  huma  tal  conforte,  não  podia  ter,  nemdefejar,  outra 

igual.  Celebráraõ-fe  os  defpoforios  com  magnificas  feitas, 
e  as  mais  luzidas,  e  fumptuofas  ,  que  atè  entaõ  fe  haviaõ 
vifto  naquelles  paizes.  As  noites  fe  trocarão  em  dias  ,  com 

dirTerentes,  e  viftofas  invençoens  de  fogo,  a  que  íe  ajunta- 
vaõ  as  inceííantes  cargas  de  artelharia,de  que  fe  compu- 

nha huma  alegre  ,  eplauíível  confufaõ  de  eftrondos,  e  lu- 
zimentos ,  que  igualmente  recreavaõ  os  olhos,  e  alvoraça- 
vaõ  oscoraçoens.  Os  dias  appareciaõ  mais  fermofos,e  mais 
brilhantes,  recebendo  nova  luz,  e  fermofura  do  ouro,  joyas, 

galas ,  pinturas ,  arcos  triunfaes ,  e  outras  regias ,  e  magefto- 
fas  fabricas  ,•  Empenhando-fe os  Príncipes, e  os  mais  ílluf, 
três  Cavalldros  de  todo  Flandes,  na  oftentaçaõ  da  fua  gran- 

deza ,  e  alegria,  em  fortilhas ,  torneyos,  canas,  juítas,  e, 
finalmente,  em  toda  a  forte  de  aplaufo,efeftejo.  Naõ  pou- 

co realçou  ogofto,  e  alegria  dos  povos, a  notável  invenção 
de  varias  feras,  rica,  e  artificioiamente  lavradas,  como 
Leoens  ,  Veados,  e  Unicórnios,  cujas  unhas,  eraõ  outras 
tantas  fontes  de  excellente  vinho ,  que  fe  derramava  liberal- 

mente a  todos,  os  que  o  queriaõ ,  que  eraõ  fem  numero, 
por  fer  aquelle  licor  naqueilas  terras  (  que  o  naõ  produ- 

zem )  fempre  mais  euftofo  ,  e  geralmente  mais  apetecido. 
Nas  falias  de  Palácio  ,  fe  viaõ  outras  féra3,  e  aves  de  dirTe- 

rentes formas,  e  feitios,  de  cujas  unhas,  e  bicos  ,  fahiaõ 
também  em  grande  abundância  ,  agoascheirofas.  Porem, 
o  que  fobre  tudo  illuftrou  ,  e  cnobreceo  eftas  vodas  ,  foi  a 

Ordem 
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Ordem  Auguíliílima  do  Tuzaõ  de  ouro  ,  que  o  Duque  infti-  Dia  10. 
tuhio  no  melmo  dia, para  mayor  pompa,   e  mais  plaufivej 

oílentaçaõ  do  feu  dcfpoforio.    Milita  eíla  Ordem  debaixo  J 
do  patrocínio  ,etutella  da  Virgem  Sacratiííima  ,  e  do  glo- 
rioío  Apoílolo  Santo  André  :  alua  iníígnia  he  hum  Cor- 

deiro de  ouro  ,  pendente  no  peito  de  hum  colar , formado  de 
fuzis  também  de  ouro,  a  que  os  Authores  daõ  varias  íignifica* 
çoens  q  nelles  íc  podem  vèr.ProfríTàraõ  cila  Ordem,  depois 
qne  osEllados  de  Fihppe  fe  unlraõ  aos  daCafa  deAuílria, 
todos  os  Emperadores   de  Alemanha  ,   e  todos  os  Reys  de 

Caítella  ,  confervando-íe  neíles  últimos  ,  a  Dignidade  de 
Gram  Meftre.     ProfeíTáraõ  também  a  meíma  Ordem  ,  em 

diveríos  tempos,  vários  Reys  de  Portugal,  de  França,  de 
Inglaterra  ,  de  Eícocia  ,  de  Ungria,  de  Nápoles,  de  Poionia, 
de  Dinamarca  ,  e  quaíi  todos  os  Potentados  de  Alemanha, 

t  outros  muitos  íenhotes  da  Europa.   Da  Infante  Dona  lia-  17.  de 

bel,  diremos  no  dia  a  que  pertence.  Dezebro. 
Referindo  eu  a  folemnidade,  c  pompa  deílas  vod«JS  ro 

Ceo  Aberto  png.  222.  nsõ  faltou  quem  eítranhaífc  os  tiios, 
ou  cargas  de  artelharia  j  Sendo  o  motivo  da  eílranheza  ,  o 

naõ  haver  (diziaõ  )  ainda  naquelles  tempos  ,  artelharia  no 

Mundo  ,•  Mas  fe  os  cenfores  tiveíTem  mais  liçaõ  dos  livros, 
ou  os  quizeífem  perguntar  antes  daceníura,  achariaó,que 
ie  havia  dado  naquellc  perniciofo  invento,  oitenta  ,  e  féis 
annos  antes  deílas  vodas,  no  de  1343.  como  confia  da 
Chronica  delRey  Dom  AfTonfo  VI.  de  Caílella  ,  compoíla 
por  Dom  Pedro  Bifpo  de  Leaõ.  Os  que  lhe  daõ  principio 
mais  moderno,  o  reduzem  ao  annode  1  380.  vinte,  e  féis  , 
antes  das  ditas  vodas,  fendo  feu  inventor  Bertoldo,  Alemaõ, 
como  dizem  Mendonça  no  feu  Viridarioliv.  j.  Problem.23. 

Maced.  no  Eva,eAve,p.  i.cap.21.  e  o  Padre  António  Vi* 
eira  no  Sermão  de  Santa  Barbora  ,  todos  trez  Authores  Por- 
tuguezes,  deixando  infinitos  Eílrangeiros,  que  concordaõ 

com  o  que  fica  dito.  Fiz  eíla  reflexão  (como  pudera  ou- 
tras muitas  )  para  que  fe  veja  a  pouca  razaõ  com  que  fe 

cenfuraõ  ,c  condemnaõ  muitas  coufas, 

V. 
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V. 
NO  mefmodia  ,de  tarde,  anno  de  1728.  fe  outorga- 

rão no  Palácio  Real  de  Lisboa, as  Capitulaçoens  do 
contrato  matrimonial  do  Serenifíimo  fenhorDom  Fernan- 

do Príncipe  das  Afturias,  coma  Sereniífima  fenhora  Infan- 
te Dona  Maria, as  quaes  leo  Diogo  de  Mendonça  Corte  Real, 

doConfelho  de  Sua  Mageftade  ,  e  íeu  Secretario  de  Eftado, 
aíTtllindo  como  teftemunhas  por  parte delRey  noííbfnhor, 

os  Oíííciaes  principaes  da  fua  Real  Cafa,e  os  daCnfada  Rai- 

nha noífa  fenhora  ,  e  por  parte  da  Mageftadc  delRcy  Ca- 
tholico  ,  cujos  Embaxadores  fe  acharão  prefentcs  ,etinhaõ 
vindo  juntos  na  carruagem  do  Marquez  dos  Balbazes,  o  qual 
deu  nefte  dia  nova,  e luzida  libré,  aííiftiraõ  os  Marquezes 

deNiza,  de  Angeja,   Mordomo  mor  da  Princeza  noífa  fe- 
nhora ,   de  Calcaes  ,   de  Valença,  e  de  Alegrete  Manoel 

Telles  da  Sylva  ,  e  Pedro  de  Vaíconcellos ,  hftribeiromòr 

da  mefma  Princeza  ,•   aííiftindo  também  neíre  aóto  os  Car- 
deaes ,   e  parte  dos  Prelados ,  e  outros  muitos  Grandes ,  e  Of- 
ficiaes  das  Cafas  de  Suas  Mageílades  ,  e  Altezas.   De  noi- 

te houve  no  Terreiro  do  Paço  fogos  artihciaes  ,    citando 
aífirn  todo  o  Paço,   como  a  Cidade,  e  Navios  iilumina- 

dos  -}  difparou  toda  a  artelharia   do  Caftello  ,   e  Fortica- 
çocns  da  Cidade  ,  e  Torres  ,   como  de  todos  os  Navios, 

trez  vezes  j  e  todos  eíles  feftejos  fe  repetirão  nas  duas  noi- 
tes feguintes. 

UNDE- 
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Dia  I  u 

UNDÉCIMO  DE  JANEIRO. 

I.  Freyjoaõ  Sobrinho. 
II.  Dom  Pedro  de  Figueiró, 

III.  Cafa  o  SereniJJimo  Duque  de  Bargança  Dom  Joaõ,  depois 
Rey  IV.  do  nome ,  com  afenhora  Dona  Lmza, 

IV.  Naufrágio  lafiimofo, 
V.  Vicloria  contra  os  Jaós  em  Malaca, 

VI.  Defpofortos  do  SereniJJimo  Principe  de  Aflurias  com  a  Se* 
renijjima  íenhora  Dona  Maria  Barbara  Infante  de 
Portugal. 

VII.  Peixe  monflruofo. 
VIU.  Beato  Fr,  Joaõ  de  Horta, 

i. 

REY  Joaõ  Sobrinho,  natural  de  Lisboa  ,  Re- 
ligiofo  da  fagrada  Ordem  do  Carmo  ,  foi  ho- 

mem de  grandes  letras,  e  o  mayor  Pregador 
do  Teu  tempo  ,  compoz  ,  e  divulgou  muitos 

volumes  ,  cheyos  de  profunda  doutrina  ,  e  vaf- 
ta  erudicçaõ.  Defendeo  ,  em  hum  doutiííimo  tratado ,  a  pu- 

reza immaculada  daMaydeDeos,  fendo  Cathedratico  em 

huma  das  mais  florentes  Univerfidades  de  Inglaterra  ,  on- 
de mereceo  ,  e  confeguio  o  gloriofo  renome  de  Magtjler 

ter  maxtmus'.  Faleceo  nefte  dia  ,  anno  de  147  j.  com  igual 
fama  de  fabedoria  ,  e  fanridade. 

11. 

DOm  Pedro  de  Figueiró ,  natural  da  Villa  dcfte  nome, 

Cónego  Regular  deSanra  Cruz  de  Coimbra,  verfa- 
diílimo  nas  linguas  ,  Latina  ,  Grega  ,  Arábiga  ,  Caldaica  , 
e  particularmente  na  Hebréa ,  razaõ  ,  porque  lhe  chamavaõ 

o  Hebréo.  Imprimio  diverfos  comentários  fobre  a  Efcritu- 

ra  ,  e  compoz  outras  obras,  que  naõ  chegarão  ao  prelo,  fen- 
K  do 
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Dia  ii. do  todas  digniífimas  da  luz,  e aceitação  univcrfal.    Paííou 
_     .    nefte  dia  amelhor  vida,annode  i  çqi. 
Janeir. .  ■  '7 

hl 

NO  mefmo  dia  ,  fe  celebrarão  em  Villa-Viçofa  ,  Corte 
dos  Duques  de  Bargança,  asfelices  vodas,  entre  os 

Sereniííimos  Duques  Dom  Joaõ  ,  e  Dona  Luiza,  de- 
pois Reys  de  Portugal.  Naõ  eraõ  entaõ  na  póíTe  ,  mas  mof* 

traraõ,  que  o  eraõ  na  real  magnificência,  e  mageftofa  pom- 
pa de  luzidiííimasfcílas, que  entaõ  fefizeraõ  , e  proíeguiraõ 

por  muitos  dias. 

IV. 

PElos  annos  de  1 5  8  3  j  voltava  de  Mâlàca  para  Goa,  D. 

Joaõ  da  Gama  ,  Capitão,  que  acabava  de  Ter,  da- 
quella  Fortaleza  ;  e  na  noite  deite  dia  ,  encalhou  a  náo 
de  repente  em  hum  penedo  ,  e  íoi  tão  forte  a  pancada, 
que  logo  abrio  pelo  meyo  ,  ficando  para  huma  parte  a 

popa  ,  a  proa  para  outra.  O  horror,  o  pafmo,  a  con* 
fufaõ,  a  anciã,  a  revolta,  em  femelhantes  cafos,  mal  fe 

pode  encarecer.  Vinhaõ  na  nào  mais  de  trezentas  e  cin- 
coenta  peffoas,  e  Dom  João  trazia  fua  mulher,  e  dous 

filhos  de  pouca  idade  ,  dos  quacs  logo  íe  afogou  o  mais 

velho.  Valeraõ-íe  a  toda  a  preíla  dos  remédios ,  que  oc- 
correm  em  eftado  tão  rniferavel  ,  e  metidos  no  batel,  c 

jangadas  ,  fahirao  a  huma  Ilha  drzerta  ,  que  demorava 
perto  ,  mas  à  eufta  de  mais  de  cincoenta  peííbas  ,  que 
perecerão  comidas  do  mar.  Na  Ilha  ,  começarão  a  correr 

mayores  perigos,  de  fome  ,  cede,  e  imponderável  defam- 
paro.  Delia  partio  Dom  Joaõ  no  batel,  concertado  como 
melhor  puderàõ  ,  e  nelle  hião  noventa  peíToas  ,  ficando 

mais  de  duzentas  na  Ilha  ,  aos  quaes  deu  palavra  Dom 

Joaõ  de  os  mandar  bufear  o  mais  cedo  ,  que  lhe  f (  ííe  pof- 

íivel  •  e  chegando,  por  meyo  de  infinitos  trabalhos  ,  e 
perigos ,  a  Cochim  ,  defpedio  logo  hum  navio  a  buícar 

os  que  haviaõ  ficado  na  Ilha,-  mas  como  naõ  pode  che- 
gar là  ,  por  caufa  dos  ventos  contrários  ,  e  furiofas  tor- 

menta* 
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mentas,  fenaõ  paíTados  cinco  mezes ,  naõ  acharão  no-Dial1' 

ticia  alguma  daquelles  miferaveis.  Entendeo-ie  ,  que  os  Taneir 
Gentios,  ou  Mouros  de  alguma  terra  circunvcíinha ,  on- 

de ha  muitos,  por  natureza  ferozes,  e  por  exercício  pi- 
ratas ,  os  cativarão ,  e  meterão  pelo  Certaõ  dentto  ,  on- 

de he  de  crer  ,  que  padeceriaõ  os  mayorcs  extremos  da 
tribulação,   e  da  ultima  miferia. 

v. 
PElos  annos  de  15:74.  mandou  a  Rainha  dejaparà, 

inimiga  entaõ  dos  Portuguezes,  huma  poderoía  Ar- 
mada fobre  Malaca,  que  confiava  de  trezentas  vel!as  de 

mayor  ,   e  menor  porte,   guarnecidas  de  quinze  mil  Jáos, 

gente  a  mais  valcrofa  daquellas  regioens.  Foi  grande  for- 
tuna da  Cidade  o  ter  por  Governador,  em  huma  tal  oc- 

caíiaõ  ,   a  Tiiítaõ  Vaz  da  Veiga,  Cavalleiro  ,  em  quem 
competiaõ  ,  fobre  a  ventagem  ,   a  prudência,  e  o  valor. 
Avifou  promptamente  ao  Governador  da  índia  António 
Moniz  Barreto  ,  do  perigo,  em  que  fe  achava,  e  tratou 

com  a  mefma  promptidaõ  de  prevenir   os  meyos  da  de- 

fença,  quanto  fofria  a  eftreiteza  do  tempo  ,   e  a  das  mu- 
niçoens ,  e  a  da  gente,   que  também  era  muy  pouca  ,•  ra- 

zão ,   porque  íenão   pode  impedir  o  defembarque  ao  ini- 
migo j  aquartelou-fe  eíte  em  torno  da  Praça  ,   levantou 

quartéis,  e  batarias,  com  tanta  prcíleza ,  e  regularidade, 
que  poz  em  jufto  cuidado  aos  deíenfores;   mas  o  mefmo 
cuidado  ihe  acrecentou  o  brio,  e  o  valor:   Fizerao  varias 

furtidas  com  maravilhofos  fucceííos;  na  primeira,  fahiraõ 
cento  e  cincoenta  ,  precedidos  de  Diogo  Lopes  ,  a  quem, 
por  íeu  estorço,  e  bizarras  acçoens  militares  ,  chamavao 

por  anthonomafia  o  Soldado  ,•  e  dando  improvifa  ,    e  de- 
nodadamente nos  inimigos,  degolarão  de  hum  golpe  fe- 

tenta,  e  lhe  desfízeraô  as  fortificaçoens ,  por  aquella  par* 
te:   Por  outras  ,  e  em  outros  dias,  e  noites  ,  lhe  fizerao 

igual  eíirago  com  igual  reíolução:  Outra  vez  tiveraô  mo- 
do de  lançarem  fogo  na  Armada  ,  que   fe  achava    fobre 

amarra  no  porto  ,   e  ardéraõ  trinta  Galeoens  :    Repetiao 

os  inimigos  as  batarias,  e  logo  os  alíaltos,  mas  acharão 
K  ij  fempre 
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Dian.femprc  na  Cidade  ,  dura  ,  e  confiante  refiftencia.    Jà  os 

de     Jàos  fe  dezejavão  livres  do  aperto  :  em  que  fe  viaõ  ,    por- Taneir.  r  r  •  •    i  .,r 
J  que  o  rerro,  e  o  rogo  ,  e  muito  mais  hum  contagio  ,  que 

nelle  fe  ateou,  os  hia  desbaftando  a  toda  apreíía,  quan- 
do fe  viraõ  em  outra  mayor  :  Porque ,  íobrevindo  huma 

Armada  noíía ,  vieraõ  a  ficar  cercados  os  cercadores  ,  e 

forao  póítos  em  iumma  confternaçaõ.  Impediamos-lhe  os 
baftimentos,  e  pelas  cóftas ,  e  frente,  os  picava-mos  cada 
hora  ,  até  que  >  defefperados  de  outro  remédio  ,  bufcà- 
rao  o  da  retirada ,  em  que  também  padecerão  grande  ef- 
trago:  Chegou  o  numero  dos  mortos  a  oito  mil,  haven- 

do durado  o  citio  trez  mezes.  Do  avifo  ,  que  Triítaõ  Vaz 
mandara  ao  Governador,  refultou  prevenir  eíte  hum  po- 
derofo  foccorro  ,  para  cujo  aprefto  pedio  empreitados  ao 

Senado  de  Goa  vinte  mil  pardàos ,  e  vcndo-o  íufpenío, 
e  duvidofo  em  lhos  dar,  pelo  receyo  da  fatisfaçao,  lhe  deu 
em  penhor  a  feu  filho  Duarte  Moniz,  minino  de  oito  an*. 
nos.  Aqui  fe  vio  competida  a  gloriofa  acçaõ  do  famofo 
Dom  Joaõ  de  Caftro,  quando,  em  femelhante  caio,  fez 

outro  empenho  femelhante  :  Pudera  difputar-fe  quem  fez 
mais  j  e  parece,  que  mais  he  empenhar  hum  pedaço  de 
coração  ,  que  huns  cabellos  da  barba  :  O  Caftro  empe- 

nhou huma  prenda  da  natureza  :  O  Barreto  empenhou 
outra  ,  que  o  era  também  do  amor  ;  mas  fique  a  cada 
hum  ,  fem  contenda,  grande  gloria  de  que  fe  fez  digno 
na  pofteridade.  Naõ  paífou  o  foccorro  a  Malaca ,  porque 
chegou  aviío ,  de  que  eraõ  hidos  os  Jàos. 

vi. 

"VT  A  tarde  defte  dia,  em  Domingo  anno  de  172  8. na  Ba- 
<*rí  filica  Patriarchal  de  Lisboa ,  em  prefença  do  íenhor 
Patriarcha,  aflíftido  do  Collegio  dos  ExcellentiíTimos  Có- 

negos ,e  das  mais  Jerarquias  Eccleííafticas ,  fe  recebeo  a  Se- 
reniflíma  fenhora  Infante  Dona  Maria  com  o  Sercniííímo 

fenhor  Príncipe  de  Aílurias ,  íendo  Procurador  do  mefmo 

Príncipe  nefte  aóto,  EIRey  D. Joaõ  V.  N.  S.  aífiftindo  a  Rai- 
nha noffa  íenhora  ,  o  Príncipe,  e  os  fenhores Infantes  ,  os 

Embaxadores  delRey  Catholico ,  e  todos  os  Grandes ,  e  No- 
breza 
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breza  da  Corte  concorreo  aefte  acto  luzidamente  veftida: Dia  u» 

à  noite  depois  de  arderem  os  fogos  artificiaes  ,  houve  hum     °e. 

feftejo  armonico  no  quarto  da  Rainha  noffa  íenhora  ,  cm^a 
huma  eípecie  de  theatro ,  que  para  efte  fim  fe  fabricou, 
conclui  li  do-fe  tudo  com  huma  falva  geral  de  artelharia ,  na 

forma,  que  já  cftá  referido  no  dia  antecedente.  No  dia  fe- 
guinte  pela  manhãa  teve  audiência  publica  de  fuás  Magef- 
tades ,  e  da  fenhoraPrinceza  de  Afturias,  o  fenhor  Patri- 
archa,  havendo  fido  conduzido  pelo  Conde  de  Pombeiro, 
Capitão  da  Guarda  Real ,  e  por  Dom  Lourenço  de  Almada, 
Meftre  Sala  de  Suas  Mageftades.    Foi  o  fenhor  Patriarcha 

a"  efta  função  com  a  fua  magnifica  equipagem  ,  que  conf- 
tava  de  huma  liteira  ,  e  hum  coche  novos,  e  magníficos, 

cubertos  de  veludo  carmezi ,  guarnecido  de  galoens  de  ou- 
ro ;  e  qua:ro  coches  com  os  feus  criados,  todos  a  féis  ca- 

vallos  frizoens  ruços,  e  vários  cavalJos  à  deftra  da  mefma 

cor.    Os  Embaxadores  ,  e  Miniftros  Eftrangeiros  compri- 
mentaraõ    também    na  mefma   manhãa    a  Suas  Magefta- 
des  ,  e  a  Sereniíllma  fenhora  Princeza;    o  que  tambem  fi- 
zeraõ  toda  a  Nobreza,  e  os  Prelados  das  Religioens.    De 

tarde  concorreo  a  fazer  o  mefmo  comprimento  oEminen- 
tiílmio  fenhor  Cardeal  da  Cunha,  e  depois  todos  os  Con- 
felhos,  cTribunaes  da  Corte.   Na  terça  feira  j  3.  do  mef- 

mo mez  fez  a  Academia  Real  da  Hiftoria  a  fua  extraordi- 

nária Aííemblea  no  Paço  ,  e  em  nome   de  todos  os  Acadé- 

micos fez  hum  difcurlo  panegyrico  a  Suas  Mageftades  fo- 
bre  os  Defpoforios    do  Príncipe  noífo  Senhor  o  Marquez 

de  Valença ;  e  outro  pelos  da  Sereniffima  Princeza  de  Af- 
turias ,  o  Conde  da  Ericeira  Dom  Francifco  Xavier  de  Me- 

nezes ,  ambos  com  grande  eloquência. 

VII. 

Efte  dia  do  anno  de  1733.  trouxerão  os  pefeadores 

com  grande  trabalho  para  a  ribeira  das  nàos  deLif- 
boa  hum  peixe  de  extraordinária  grandeza  ,  que  tinha 

entrado  no  rio,  e  le  entalara  entre  huns  grandes  pene- 

dos junto  a  Caííííhas  ,  de  que  naõ  poderá  fahir  ,  e  va« 
fando  a  maré  fe  achara  em  feco,  e  dera  taõ  grandes  ur« 

ros 
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Dia  1 1  ros,  que  atemorifou  os  moradores  daquelle  diílrito.  Tinha 
t,*J..  e^e  PciXe  oitenta  ,  e  fere  palmos  de  comprimento  s  e  nao 

le  teve  certo  conhecimento  da  lua  eípecie,  porque  huns 
o  tiveraõ  por  balea ,  outros  por  fombreiro  ,  outros  por 
bufalina  ,  ou  aíloprador.  Retratou-fe  ao  natural  com  a 
mefma  figura  ,  cores  ,  e  medidas  ,  e  fe  vè  no  armazém 
das  vellas  na  Ribeira  das  nàos. 

VIII. 

O  Beato  Frey  Joaô  de  Horta,  Portuguez ,  natural  da 
Villa  de  Valverde  na  Comarca  da  Torre  de  Mon* 

corvo  do  Arcebiípado  de  Braga  ,   fendo  paftor  era  já  taõ 

virtuofo  ,   e  obfervante  dos  preceitos  eccleíiafticos  ,  e  do- 
tado de  tao  alta  fé,  que  fazia  do  feu  gabaõ  barca,  e  dos 

braços  remos  com  que  paííava  o  rio  Sabor  para  ouvir 

Miíía  em  huma  Igreja,  que  eftava  da  outra  parte  do  mef- 
mo  rio.   Com  huns  Frades  de  Saõ  Francifco  foi  ao  Con- 

vento de  Salamanca  da  meíma  Ordem  ,  onde  fendo  logo 
roanifeftas  as  fuás  raras  virtudes,  o  admitirão  ao  fcu  habi- 

to ,   dando-lhe  o  exercício  da  cultura  da  horta ,  que  por 
eíta  caufa  lhe  ficou  por  appellido.   A  defenfa  dos  paííaros, 
que  concorriaõ  a  comer  a  íeara,  o  impediaõ  ajudar  àsMif» 
fas ,  e  para  fe  naõ  privar  delia  confolaçaõ  ,  quando  lhe 
parecia  tempo  de  fervir  na  Igreja, chamava  todas  as  aves, 

que  aíliíliaõ  na  cerca,  e  fora  delia,  as  quaes  obedecen- 
do às  fuás  vozes  fe  recolhiaõ  em  huma  cafa  da  horta  ,  on- 

de as  fechava  até  vir  dos  Oíficios  Divinos  ,  e  depois  lhe 
dava  liberdade.    Efte  ,   e  outros  prodígios   com  as  muitas 
virtudes ,  c  penitencias,  que  exercitava,  lhe  grangearaõ  o 

epíteto  de  Santo,   que  teve  na  vida,  e  morte  ,   que  pre- 
dice ,  e  foi  nefte  dia  no  anno  de  1501. 

DUO- 
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DUODFXIMO  DE  JANEIRO. 

Dia  12* de 

Janeir. 

I.  Joanne  o  Pobre» 

II.  Atyc*  0  Infante  D.  Diniz  filho  delRey  Dom  Affonfo  IV. 
III.  He  entrada  à  força  de  Armai  a  Cidade  deOja:  Sue  cede 

hum  ca/o  memorarei. 

I V.  Dom  Frey  António  do  E/ pirita  Santo. 
V.  Naufrágio  da  Armada  de  que  era  General  Dom  Manoel 

de  Menezes, 

Vi.  Sucie  ff  o  notável  em  Africa. 
Vil.  Padre  Bauttjla  Cónego  fecul ar  da  Congregação  de  S.Joaõ 

Evangelijla. 

VIII.   Padre  tr ançtfco  Pires  da  Companhia  de  jefus. 
)X.  §hiatro  Martyres  Rehgiofos  da  me fma  Companhia. 

i. 

Oanne  o  Pobre  ,  era  da  nobiliíílma  família  dos 

Condes  de  Urgel  em  Catalunha  :  Vivco  mui- 
tos annos  ,  e  morreo  em  Portugal  na  Provín- 

cia de  entre  Douro  ,  e  Minho  ,  junto  ao  Con- 
vento de  Villar  de  Frades  ,onde  jaz  enterrado: 

Foi  homem  de  vida  fantifííma  ,  e  perfeverou  até  a  morte  em 

perenes,  e  ardentes  exercícios  de  Oraçaõ,  e  mortificação. 
jaz  no  meímo  Convento  de  Villar. 

ii. 

NO  mefmo  dia ,  anno  de  1 3 1 7.  em  Sabbado  ,  nafeco 
em  Lisboa  o  Infante  Dom  Diniz  filho  dos  Reys  D. 

AíFonfo  IV.  e  Dona  Beatriz  ;  morreo  fem  chegar  a  pre- 
fazer  hum  anno. 

III. 
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Dia  1 2. 

. de  IH. 
Janeir. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1 507.  entrarão  os  famofos 

Capitaens  Triftaõ  da  Cunha  ,  e  AíFonfo  de  Albuquer- 
que a  Cidade  de  Oja  ,  fituada  na  coita  de  Moçam- 

bique ,  e  aferro,  e  fogo,  foi  póíla  por  cerra,  fobre  va- 
lerofa  refiftencia ,  em  caftigo  das  oíFenças ,  e  damnos ,  que 

fazia  ao  Rey  de  Melinde,  antigo  aliado  delRey  de  Portu- 
gal. Aqui  íuccedeu ,  que  furtando-fe  ao  ardor  dos  vence- 

dores hum  Mouro  nobre  com  fua  efpofa  ,  deraõ  ambos 
de  rofto  com  Jorge  da  Sylveira  ,  que  ,  com  outros  ,  hia 

por  aqueila  parte  aííolando  quantos  encontrava  ,•  vendo- 
fe  o  Mouro  nefte  apertado  tranze  ,  nao  duvidou  de  ex- 

por a  vida  por  falvar  a  que  amava  mais ,  que  a  própria  , 
e  fâzendo-lhe  final,  para  que  fe  aproveitaífe  da  breve  de- 

tença ,  que  faria,  em  enveftir,  e  pelejar  com  os  noífos , 
veyo  cerrando  com  elles  ,  mas  a  Moura,  com  igual  extre- 

mo ,  fem  voltar  as  coitas ,  o  feguio ,  e  o  abraçou  refoluca, 
a  que  foííe  huma  mcfma  a  forte  de  ambos.  Entaõ  Jorge 
da  Sylveira  ,  como  illuftre  ,  dilereto  ,  e  generofo  Cavaí- 
leiro,  que  era,  o  deixou  hir  em  paz,  naõ  querendo  cor- 

tar ,  em  tao  fino  amor  ,  taõ  amoroía  ,  e  taõ  cftrena  uniaõ. 

D 
IV. 

Ora  Frey  António  do  Efpirito  Santo  ,  Religiofo  da 
fagrada  Ordem  dos  Carmelitas  defcalços,  foi  muitos 

annos  Lente  de  Theologia  Efpeculativa,  e  Moral  ,  é  em 
ambas  doutiííimo:  Imprimio  excellentes  obras  ,  quaes  fo- 
rão  o  Directório  de  Confeífores  ,  o  Directório  de  Regu- 

lares em  quatro  tomos,  e  outro  de  confultas  varias,  c  ou- 
tro de  Theologia  miftica  ,  que  fe  imprimirão  muitas  ve- 
zes com  univerfal  aceitação  ;  Foi  Bifpo  de  Angola  ,  e  o 

primeiro  Bifpo,  que  a  fua  Religião  teve  em  Portuga!;  E 
também  primeiro  Bifpo,  que  depois  da  acclamaçaõ,  paf- 
fou  àquella  conquifta.  Hindo  para  ella  ,  em  companhia 
do  Governador  Pedro  Cezar  de  Menezes,  fez  laftimofo 

Novébro. naufrágio  ,  como  em  outra  parte  dizemos;  Ainda  chegou 

vivo 
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vivo  a  Loanda  $  onde  morreo  nefte  dia,  anno  de  1674. Dia  W 

Jaz  no  Convento,  que  a  fua  Religião   tem  naquella  Ci-      eir dade. 

v.  ..  v 
NOmefmo  dia,anno  de  1627.  ao  romper  damanhãa, 

puzeraõ  miíerando  remate  a  fúria  das  ondas,  e  o  açoute 

dos  ventos,  a  humadas  mayores  perdiçoens,  que  em  mui- 
tos feculos  vio ,  e  padeceo  Portugal.  Efperavaõfe  em  Lisboa 

nos  fins  do  Veraõ  precedente  ,  duas  nàos  da  índia,  das 

quaes  le  fabia  por  aviios  antecipados ,  que  vinhaÕ  exceííiva- 
mente  ricas  ,  e  opulentas.  Efta  noticia  excitou  os  Miniftros 

do  Governo  a  previnirem  Armada,  que  pudéíTe  conduzir, 

e  defender  aquelles  efperados  thefouros.  Formou-fe  de  pou- 
cas velas  em  numero,mas  famofas  em  qualidade, porque  eraõ 

féis  fortiílimos  Galcoens  ,  baíliííidos  de  quanto  fe  pode  de- 

ftjar  para  o  exercício  da  navegação,  e  da  guerra  ,  e  guarne- 
cidos de  felecta,  e  numerofa  foldadefca,  em  que  entravaõ 

nobiliííimos  Cavalleiros,  e  tantos  ,  que  apenas  fe  acharia 

nefte  Reyno  cafa  ,  e  apellido  illuftre,  que  não  dèííe  mui- 
tos aventureiros  para  efta  infelicè  expedição.  Era  Gene- 

ral Dom  Manoel  de  Menezes ,  infígne  igualmente  em  pru- 
dência ,  e  valor  :  Almirante  ,  António  Moniz  Barreto , 

Cavallciro  de  gentil  prefença,  e  prendas  excellentes,  em 

cujo  peito  ardiao  immoderados  defejos  de  perpetuar  o  no- 
me ,  os  quaes ,  pouco  depois,  o  conduzirão  precipitada- 

mente à  ultima  ruina  :  Capitaens  dos  outros  vazos ,  Dom 
António  de  Menezes,  filho  herdeiro  de  Dom  Carlos  de 

Menezes  ,  Gonçalo  de  Sonfa  ,  filho  herdeiro  de  Fernão 
deSoufa,  Manoel  Dias  de  Andrade,  e  Chriftovão  Cabral. 

Sahirão  da  barra  de  Lisboa  nos  princípios  de  Outubro,  e 
acharão  já  os  mares  tao  groííos ,  e  tao  verdes,  e  os  ven- 

tos tão  fortes ,  e  tão  rijos  ,  que  lhe  pronofticavao  algu- 

ma horrível  tempeftadej  Não  tardou  ella  em  romper  ve- 
hemenulíima  ,  e  fracafados  os  Navios  do  Teu  furor  ,  co- 

meçarão a  velejar  cm  diverfos  bordos ,  procurando  con- 

fervar-íe  na  altura,  que  difpunha  o  fen  Regimento,  até 
que  iendo  aviíados ,  de  que  as  duas  Nàos  da  índia  fe  ha- 

L  viao 
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Díá  ti.vião  recolhido  ao  porto  da  Corunha  ,    fe,  fizeraõ  na  vol- 

T     e     ta  do  mcímo  porto,  onde  entrarão,  menos  a  Capitania, 
que  por  forçofos  accidentes ,  rompendo  invencíveis  peri- 

gos,  tomou  a  Ria  do  Ferrol.     Em  hum  ,  e  outro  porto, 
defcançiraõ  dos  trabalhos  ,    e  perigos  do  mar  ,  íempre 

grandes,   na  tormenta  infoportaveis,   até  que  ,   declinan- 
do já  o  mez  de  Dezembro  ,  começarão  os  ares ,  a  moí* 

trar  íe  mais  ferenos,   mas  com  a  pouca  firmeza  ,  que  pro- 
metia  a  Eftaçaõ  ,   fempre  varia  ,    daqutlle  mez.    Então 

concebeo    o  Almirante  huma  vãa  idé.a  ,    que  foi    a  total 

origem  da  fua  perdição  ,   e  de  tantos.     Pareceo-lhe  ,  que 
aproveitando-íe  da  melhorado  tempo,   poderia  conduzir 
as  nàos  a  Lisboa,   fem  dar  parte  deita  pequena  gloria  ao 

feu  General,  que  fe  achava  no  Ferról  •   Comunicou  o  in- 
tento a  outros  Fidalgos,   maisfogofos,   que  prudentes,  e 

aprovado  por  clles  ,   fe   reíolverão  em  feguir  a  boa  occa- 
íiaõ  ,  que  líc  lhe  oíferecia  (  íegundo  crião  ,  ou  afKótavaõ  ) 
da  bonança  do  tempo  ,  e  tomando  o  pretexto   do  mayor 

ferviço  delRey,  fem  efperarem  ordem  do  feu  fuperior  [co- 
mo eraõ  obrigados]  fe  fizerão  à  vela  ,  e  fahirão  ao  mar. 

Chegou  eíla  noticia,  ao  General ,  e  pofto  que,  como  lio» 

mera  de  largas  experiências ,  conheceo,   que  íe  hia  a  per- 
der ,   e  aflím  o  efereveo  logo  a  ElRey  Filippe  IV.  com  tão 

firmes  aífeveraçoens  ,  como   fe  já  eftivcra  vendo  os  íuc- 
ceífos  futuros,  fahio  também  do  Ferròl  a  fer  companhei- 

ro dos  íeus  fubditos  nas  fatalidades  ,  que  antevia  ,  lem 

embargo  de  lhe  não  merecerem  efta  fineza  pela  delatten* 
çaô,  que  com  elle  haviaõ  tido.   Quaíi  naõ  mediou  tempo, 
enrre  a  fahida  ,   e  a  tempeftade  ,  a  qual   íe  defatou  com 
tanta  fúria  ,   que  todos  conhecerão  logo  eminente  a  fua 
perdição.   Divididos,  temerofos  ,  c  confufos  fluctuavaõ  ao 
arbítrio  das  ondas  ,  que  jugavaõ   com  o  pezo    daquelles 

poífantcs  Galeoens,  como  o  vento  mais  forte  com  a  pen- 

na'mais  leve:   Paífaraõ  nefte  trabalho  muitos  dias ,  e noi- 
tes ,  bebendo  a  cada  inftante  a  morte  :   Alagados  ,  e  qua- 

íi  fumergidos  naõ  tinhaõ  lugar  para  tomarem  deícanço, 

nem  fuftento:  Jà  naõ  havia  quem  tiveífe  animo, ou  acor- 
do para  foportar  tão  continuas ,  e  perigofas  fadigas:  Os 

Pilotos,  perdido  o  tino ,  íem  poderem  tomar  o  Sol ,  que 
fe 
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fe  lhe  negava  aos  olhos  ,  cuberto  perennemente  de  me-Dia!2. 
donhas  cerraçoens  ,   naõ  íabíaò  onde  eftavaõ  ,   nem  para  T 
j  i_  c  j  i-»  •    l       Janeir, onde  os  arrebatava  o  ruror  da  tormenta  :    Os  marinhei- 

ros ,  entregues  à  defeíperaçaõ  ,   naõ  acudião  jà  às  obras 
neceíTarias  ,  nem  obedecião  às  ordens    dos  Teus  mayores: 

A  gente  de  guerra  ,  coftumada  a  pelejar  com  homens  , 

naõ  com  os  Elementos  ,   jazia    defmayada  ,  e  rendida  ao 

rigor  de  tantas  tribulaçoens  :   Os  prantos,   os  gemidos,  os 

ciamores,  fobre  tantas  imagens  da  morte  ,  formavaõ  hu- 

ma  viva  reprefenração  do  dia  do  Juizo  :    A  vehemencia 
das  ondas  ,  a  fúria  dos  ventos  ,  a  eicuridaõ  das  trevas,  a 

luz  cega  ,  e  trifte  dos  relâmpagos,   o  eífcampido  horrível 
dos  trovoens  formavaõ  outra  reprefentaçaõ  do  Inferno: 

Tudo  ,   em  fim     [  ou  fem   elle  ]    era  temor  ,   e  horror  , 

tudo  anguftia  ,  tudo  palmo  ,    e  aííombro  ,  tudo  defacor- 

do,   e  confufaõ.    Foraõ-íe  perdendo  huns  a  poz  outros  os 

navios  ,     jà  tragados  do   mar  ,  jà  defpedaçados   nas  pe- 
nhas.    Foi  por  eílremo  laítimoía  a  morte  do  Almirante, 

porque  fubmergindo  íe  o  feu  navio  jà  perto  da  terra,  fe  me- 
teu  com  hum   íeu  filho  natural  .    e  com  alguns   criados 

em  huma  balfa  de  madeira  ligada  com  cordas  ,  que  eíles 

lhe  haviaõ  prevenido  ,  e  chegando  jà  a  lingoa  da  agoa , 

ou  roio  do  mar,  fobrevcyo  huma  pezada  lata,  armada  de 

agudos  pregos,  e  íe  encapelou  de  tal  forte  lobre  a  balia  ,  que 

revolvendo-íe  entre  todos ,  os  que  nella  hiaõ,  atravefíou  , 
com  hum  daqueiles  cravos  ,   a  garganta  do  Almirante,  e 

no  meimo  ponto  ,  lhe  tirou  a  vida  ,   e  ao  filho  ,  que  trazia 

nos  braços,  fem  oítender  a  aigum  dos  companheiros  ,   os 

quaes  daili  a  pouco  fahiraõ  em  terra  j  Atribuhio-fe  eíte  fa- 

tal fucceílo  a  jufto  caíligo  deDeos ,  por  haver  fido  aquel- 

le  Fidalgo  a  cauía  de  taõ  horrenda ,  e  taõ  lamentável  tragé- 
dia.    Reíervou  le  para  a  Capitania  o  ultimo  naufrágio,  que 

todavia  naõ  foi  dos  mayores  ,  porque  delia  cícapàraõ  mui- 

tos -f  Premio  [  ao  que  parece  ]  da  generofa  refoluçaõ  do  Ge- 
neral ,  que  naõ  duvidou  (  pofto  que  oífendido  )  feguir  ,  e  a- 

companhar  aos  mefmos ,  que  inobedientes  ,  e  defatentos, 

o  deixavaõ.     Chegou,  na  tarde  do  dia  precedente,  àvifta 
da  coita  de  França,  ande  cahe  fobre  o  mar  a  Província  de 

Galcunha  ,  defronte  do  povo  de  Saõ  Joaõ  da  Luz:  Vende- 

is ij  fe 
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Dia  i2.fe  quaíí  abarbardos  com  terra  ,  lançarão  promptamente 

e     as  ancoras ,  por  entreterem  algum  breve  efpaço  a  vida ,  cuja 
•*  perda  járeputavao  infaílivel  :  Dalíi  vião  os  mares  quebran- 

do-fe  nos  rochedos  furiofamente,  e  nas  ondas,  fe  lhe  re- 

prefentavaõ  as  fepulturas,  nas  efeumas,  as  mortalhas.  Ani- 
máraõ-íe  já  a  eíle  tempo  alguns  dos  moradores  daquella 

terra,  práticos  na  cofta  ,  a  virem  metidos  em  embarca- 
çoens  ligeiras,  reconhecer  o  baixel,  e  fabendo  ,  que  era  a 
Capitania  de  Portugal ,  prometerão  íoccorrella  ao  romper 
da  manhaa  do  diasfeguinte  ,  porque  naqutlle,  já  a  noite 
hia  entrando:  Qual  foíTe  o  horror,  com  que  a  paíTáraõ  os 
miferos  naufragantes  ,  naõ  cabe  em  alguma  explicação: 
Envoltos  em  hum  triftiííimo  abifmo  de  confufoens ,  fe 

mantinhaõ  penofamente  na  incerta  efperança  do  prome- 
tido íoccorro:  Duvidavaõ  com  razaó ,  que  as  amarras  pu* 

deííem  fofrer  tanto  tempo  o  embate  dos  mares  ,  e  o  com- 
bate dos  ventos,  e  perdidas  cilas ,  era  indubitável  a  perdi- 

ção de  todos:  AíTim  paíTáraõ  Com  a  morte  na  garganta  , 

até  que  pela  madrugada,  na  queda,  que  entaõ  coftumaõ 

dar  as  tempeftades  ,  fe  chegarão,  com  velocidade  arreba- 
tada, muitas  daquellas  embarcaçoens  ,  em  que  fe  foi  balde- 
ando boa  parte  da  gente ,  e  transferindo-fe  à  terra  :  Entra- 

rão nefte  numero  o  General  Dom  Manoel  de  Menezes,  que 

levou  nos  braços  o  Eftcndarte  Real  ,  Dom  Francifco  Ma- 
noel de  Mello  ,  depois  famoíitíimo  Efcritor,  e  outros  illuftres 

Cavalleiros.  Paííado  aquelle  breve  efpaço,  reforçando-fe 
furiofamente  a  tormenta  ,defappareceo,  aos  olhos  dos  que 
eftavaõ  nas  prayas,  aimmenfa  maquina  daquelle  famofo 

Galeaõ,o  mayor  ,  que  entaõ  havia  na  Europa,  e  perece- 
rão os  que  ainda  eítavaÕ  nelle,  que  eraõ  em  grande  nu- 

mero ,  cujos  corpos  delpcdaçados  nas  duras  ,  e  frias  penhas, 

anojou  o  mar  àquellas  infauftas  aréas ,  com  dor  inexpli- 
cável dos  que,  pouco  antes  ,  os  conhecerão  ,  e  tratarão 

vivos.  O  único  Galeaõ  ,  que  íebredurou  à  tempeílade  ,  foi 
o  de  Gonçalo  de  Soufa ,  que  por  baixo  das  ondas  ,  quaíi 

de  todo  alagado  ,  e  íubmergido  ,  chegou  finalmente  á  bar- 
ra de  Lisboa  ,  onde  foi  furiofamente  atacado  de  quatro 

Fragatas  de  guerra  Olandezas;  Bem  fe  deixa  ver  a  deíigual- 
dade  do  numero,  e  fobre  efta  a  dos  combatentes,  hunsdef- 

cançados', 
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cançados  ,  e  com  forças  inteiras  ,  outros  com  cilas  tao  que- Dia  12. 

bradas  do  continuo  trabalho  ,  diívelo  ,  fome  ,  miferias  ,  e     "e 

aflicçoens  de  tantos  dias  ;   Mas  tirando  forças  da  fraque- Janeir' 
za  ,  fe  difpuzeraõ  a  pelejar  ,  e  o  fizerão  com  taõ  raro  ,  e  taõ 
eftupendo  valor,   que  fendo  varejados  furioíamente  com 

grande  numero  de canhoens,e  logo  atracados  por  trez  ve- 
zes >  cedèraõ ,  em  fim ,  os  inimigos ,  e  fe  retirarão  com  per» 

da  de  grande  numero  de  mortos  ,  e  feridos :   Dos  noiíos  , 
também  padecerão  muitos  omefmo  damno,  e  o  Capitão 

ficou  com  huma  perna  quebrada  ,  e  huma  ferida  no  roíto: 

Entrou  o  Galeão  no  Rio  de  Lisboa  taõ  aberto,  e  feito  pe- 

daços ,  que  concorreo   infinita  gente  a  vcllo,  admirando- 
fe  todos  ,    com  razaõ  ,  de  que  pudeííe  em  tal  cftado  íofter- 
fe  fobre  as  agoas.  Muito  perdeo  Portugal  nefte  memorá- 

vel, e  laftimofo  naufrágio  ,   e  fe  avaliou  naquelle  tempo 

pela  mayor  perda  ,  que  o  mefmo  Reyno  padeceo  depois  da 
delRey  Dom  Sebaftiaõ  :  Perderão-íe  duas  Nàos  da  Índia, 
que  fegundo  o  melhor  computo,  importavão  trezmilhoens: 

Nellas ,  mais  de  feiscentos  homens ,  em  que  entrava  a  me- 

lhor marinhagem  daquella  taõ  longa,  como  perigofa  car- 
reira ,  einfigoes  Pilotos  ,  e  Meftres  da  meíma ,  e  a  peííoa 

do  Capitão  mòr  Vicente  de  Brito  de  Menezes ,  antigo  fol- 
dado,enobiliííimo  Cavalleiro.   Pcrderao-fc  cinco  famoíos 

Galeoens  ,  e  nelles  perto  de  dous  mil  foldados ,  e  de  trezen- 

tas peças  de  artelharia  de  bronze  $   e  fobre  tudo  ,  com  per- 
da irreparável,  íe  perderão  muitos  fucccílores,  e  únicos,  de 

grandes  caías. 

vi. 
COmeçaya  oanno  de  1 5 16.  quando  Dom  Joaõ  Couti- 

nho Capitão  defArzilla  fe  achou  na  meíma  Cidade 

com  grande  falta  de  viveres :  Era  precifo  buícallos,  mas  naõ 
era  fácil,  porque  as  Aldéas  vifinhas  eftavaõ  guarnecidas 

com  numeroía  cavallaria,e  os  nofloseraõ  poucos  em  nume- 

ro, e  enfraquecidos  com  a  fome,- Mas  como  efta  naõ  fofre  ef- 
péras,  íahio  o  Governador  ,  na  madrugada  deite  dia,  fobre 
a  Aldèa  de  Quintaxc  com  duzentos  ,  e  cincoenta  Ginetes: 

Deu  nella  com  taõ  arrebatado  Ímpeto,  que  em  hum  efpa- 

ço 
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Dia  12.  ço  breve  réprezou  mil  cabeças  de  gado  de  que  muito  ne- 

de.     ceífítava.     Acodio  promptamente  o  Alcaide    de  Alcaçar- 

J  '  quibir  com  poderofa  maõ  ,  e  veyo  picando  a  nofla  retaguar- 
da: Havia  chuvido  na  noite  precedente,  ehiaõas  ribeiras 

engroffando  de  maneira  ̂   que  já  diífícultavão  a  paíTagem  : 
Paííáraõos  noííos  hama ponte  ,  onde  o  rifeo  eramayor,e  já 
entaõ  as  agoas  venciaõ  os  parapeitos;Tambem  a  podia  paíTar 

o  Alcaide,  mas  advertindo  ,  que  na  volta,  naõ  poderia  re- 
paííalla  ,  parou  indecifo  na  conííderaçaõ  do  que  faria,  e  pro- 
feguindo  os  noííos ,  entre  tanto ,  a  íua  marcha ,  fe  puzeraõ 
com  a  preza  em  Arzilla  ,  deixando  aos  inimigos  prezos,ou 
detidos  (  dem  licença  os  cultos  )  em  correntes  de  prata  ,  ou 
cm  grilhoens  de  criítal. 

vil 
O  Venerável  Padre  Bautiíla  nafceo  na  Cidade  de  Evo, 

ra  de  pays  nobres.  Eftudou  na  Univeríidade  de  Sa- 
lamanca as  feiencias  mayores  ,  e  íe  aperfeiçoou  nellas  na 

de  Lisboa,  onde  foi  egrégio  Lente.  O  primeiro  Duque  de 

Bargança  Dom  Aífonfo  o  fez  meftre  de  feus  filhos,  e  pro- 
veo  em  huma  Igreja  de  Lisboa.  Mas  como  todas  as  hon- 

ras do  mundo  nao  eraõ  do  feu  eípirito ,'  nem  do  feu  gé- 
nio, renunciou  a  Igreja,  largou  a  cadeira  ,  repartio  pe- 

los pobres  o  que  poífuia,  e  metendo  debaixo  dos  pès  to- 
das as  bem  fundadas  efperanças  ,  que  podia  ter  da  terra  , 

deu  fobre  ellas  os  primeiros  paífos  para  a  Serra  de  Offa 
a  fazer  companhia  aos  feus  Santos  Eremitas ,  onde  o  feu 

Superior  ,  ou  Mayoral  (  como  lhe  chamavaõ  naquelles 

feculos  )  Mendo  Gomes  de  Ciabra ,  lhe  diífe  com  efpiri- 

to  profético  ,  que  Deos  fenaõ  agradava  de  que  os  acom- 
panhaífe  naquelle  retiro  ,  porque  o  queria  na  Congrega- 

ção de  Saõ  ]oaõ  Evangelifta  ,  que  entaõ  principiava  ,  pa- 

ra que  com  as  fuás  letras,  e  exemplos,  foífe  inftrumen- 
to  da  falvaçaõ  de  muitas  almas.  Aííim  o  executou  prom- 
ptamente  ,  e  no  Convento  de  Santo  Eloy  de  Lisboa  foi 

admetido  a  Cónego  Secular  daquella  Congregação,  mu- 
dando o  nome  que  tinha  de  Fernando  Alvares  ,  no  de 

Bautiíla,   em  obfequio  do  Precurfor  deChrifto.   Com  fin- 

gular 
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guiar  diívelo  fe  empenhou    em  o  imitar  na  pureza  >   naD,alt« 
renitência  ,  no  zelo,  na  abftinencia.e  na  oração.    Mas  on-T     e 
de  maii  realçou  a  imitação,    foi  no  elpirito  ardentiliimo 

com  que  fe  empregou  todo  em  pregar  penitencia,  cm  con« 
verter  peccadores ,  em  cortar  os  defeaminhos   dos  cami* 
nhos  de  Deos ,  (emeando  por  toda  a  parte  a  palavra  Divina» 
e  eníínando  a  grandes,  e  pequenos   a  doutrina  Chriítâa* 
Nefte   appoítolico   exercício  difeorreo    por  cjuaíi   todo  o 

Reyno  aom  incaníavel  trabalho  ,  e  admirável  fruto.    Con* 
verteo  ,   e  bautizou  publicamente  famílias  inteiras  de  ]u- 
deos,  pelo  que  alguns  conceberão  contra  elle  grande  ódio, 

€  procurarão  ex  cutar  o  intento  de  o  matar,-  já  com  ve- 
neno, jà  com  ferro,   c  fempre  o  livrou  Deos  com  mila- 

gres naõ  pequenos,  de  que  admirados  os  mefmos  agref- 
iores,  fe  íízerão  contritos  ,  e  Chriftãos.    Naõ  menos  fe 

defvelava  efte  grande  operário  Evangélico  em  aperfeiçoar 

os  Catholicos  ,  fendo  pay  ,   e  director  efpiritual  de  mui- 
tos ,  que  por  elle  guiados  fobiraõ  a  grande   perfeição  de 

vida.   ElRey  Dom  AfFonfo  V.  e  a  Rainha  Dona  Iíabel  o 
fizerao  Pregador  das  luas  Capellas.     A   Congregação  de 

Saõ  Joaõ  Evangelifta  lhe  conferio  muitas  prelaíias ,  etam- 
bem  a  de  Reitor  Geral  ,•  e  em  feu  ferviço,  e  por  obedi- 

ência,  paííou  duas  vezes  a  Roma,   onde  foi  muito  acei- 
to, e  felizmente  deípachado.  Na  íegundâ  ,  eftando  já  de 

partida  para  efte  Reino  ,   lhe  fobreveyo  huma   enfermi- 

dade,  que  os  médicos  reputarão  por  leve,  e  elle  por  ul- 
tima,  apontando  o  dia  ,  e  hora  em  que  havia  de  mor- 

rer j   e  aíTim  fuecedeu  pontualmente,  porque  na  hora  íi* 
nalada  defte  dia  de  1465.  preparado  com  Sacramentos,  c 

com  muitos  actos  de  piedade  faleceo  ,  faindo  de  feu  cor- 
po fuaviííimo  cheiro  atè  fer  ,   como  foi  ,  fepultado  com 

muita  pompa  ,   e  acclamaçoens  de  Santo  ,   na  Baíilica  de 
Santa  Maria  Mayor  no  fepulchro  da  Cafa  Uríína  ,   cujos 
Senhores  oífereceraõ  pela  grande  veneração  que  tinhaóaQ 

Padre  Bautifta.   Cora  a  mefma,  fazem  illuftre  mençaõ  del- 
le  as  memorias  deite  Reyno. 

viu. 
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Dia  1 2. 

T  de  VIII. 
Janeir. 

O  Padre  Francifco  Pires  da  Companhia  de  JESUS,  na- 
tural da  ViJla  de  Cerolico,  Bifpado  da  Guarda, apra- 

zado no  zelo  da  falvaçaõ  das  almas,  fe  empregou  nacon- 
verfaõ  dos  gentios  do  Braíil  ,  e  foi  hum  dos  primeiros 

operários  Evangélicos,  que  parTarão  àquelle  eftado.  Mui- 
to foi  o  que  padecco  ncfte  Ãpoftolico  minifterio  ,  atra- 

veííando  tão  dilatada  Província  por  amplificar  a  gloria  de 
Deos.  Em  Porto  feguro  na  Igreja  de  Noíía  Senhora  da 

Ajuda  ,  em  huma  grande  falta  de  agoa  ,  com  fuás  ora- 
çoens  impetrou  dq,»Deos,  por  interceííaõ  da  Senhora,  que 
do  feu  Altar  rebéntaífe  huma  milagrola  fonte  ,  a  qual  re- 

mediou aquelle  aperto,  e  ainda  hoje  perfevera,  na  qual 

achao  juntamente  remédio  os  enfermos.  Faleceo  no  Col- 
Icgio  da  Companhia  de  JESUS  da  Cidade  da  Bahia  nefte 
dia  de  155c». 

IX. 

QUatro  Religiofos  da  Companhia  de  JESUS  ,  que 
com  o  zelo  da  falvação  das  almas  havião  ido  pre- 

gar a  Ley  de  Chriíto  no  Reyno  de  Toukim  na  China , 

depois  de  nove  mezes  de  penofo  cárcere  ,  foraõ  fenten- 
ciados  á  morte  pelo  crime  de  haverem  entrado  no  mefmo 

Reyno  contra  os  decretos  Reaes  a  pregar  a  Ley  de  Chri» 
fto  ,•  e  ouvida  por  elles  com  grande  jubilo  a  fentença , 
junto  do  Paço  delRey ,  foraÕ  levados  duas  legoas  fora  da 

Corte  ,  carregados  de  cadeas ,  e  degolados  em  hum  thea- 
tro  publico  em  ódio  da  Santa  Fè  Catholica  Romana  neí- 

te  dia  de  1737.  Todos  quatro  erao  Sacerdotes  -y  hum  fe 
chamava  Bartholomeu  Alvares,  natural  de  lugar  de  Para-, 
mos,  junto  a  Bargança,  Oíegundo  era  Manoel  de  Abreu, 
natural  da  Freguezia  deSampayo  de  Fornos  noConfelho 

de  Paiva ,  Bilpado  de  Lamego.  O  terceiro  Vicente  da  Cu- 
nha ,  natural  de  Lisboa  da  Freguezia  de  S.  Nicolao.  O  quar- 

to era  João  Gafpar  Cratz,  natural  de  Marco  Duro  no  Pala- 
tinado. 

DECI- 
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janeir, DECIMOTERCEIRO  EÍE  JANEIRO. 

J.  Santo  rfdelfio  Bifpo  ,  e  Martyr. 
31.  0  Padre  EflevaÔ  FagunJes. 
111   jQíw  Frey  Luiz  da  Sylva  Arcebtfpo  de  Évora. 
IV.   Juramento  do  Príncipe  Dom  Filippe  ,    depois  Rey  de 

*? ot  trigal  IL  do  nome. 
V-   Nafce   o  Infante  Dom  João  filho  delRey  Dom  Joaõ  L 

VI.   Bautiza  fe  a  Senhora  Prwceza  da  Beira  filha  dos  Prin-> 
.     ctpes  âo  Braztl. 

VIL'  Morre  o  Senhor  Dom  Miguel  y  filho  delRey  Dom  Pe* d,  o  IL 

1. 

ros  cm  defença  cia  Fé  ,  no  infclice  anno  de 

714.  Santo  Adelfio  Bifpo  da  Cidade  de  Tuy^ 
a  qual  pertencia  naquclle  tempo  à  antiga 
Lníítania  :  Mortéraõ  juntamente  com  elle, 

pela  mefma  cauía,  muitos  Chriftãos ,  principalmente  Sa- 
cerdotes. 

11. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1647.  com  feííenta  eoito 

de  idade  ,  paííou  a  melhor  vida  em  Saõ  Roque  de 
Lisboa  o  Padre  Eftevaõ  Fagundes  da  Companhia  deJESU, 
natural  da  muy  nobre  Villa  de  Vianna  do  Minho  do  Ar- 
cebifpado  de  Braga.  Compoz  hum  tomo  fobre  os  cinco 

preceitos  da  Igreja,  e  depois  ,  huma  Apologia  ,,  em  de- 
fença  do  mefmo,  que,  em  parte,  havia  fido  impugnado 
de  homens  doutos.  Mas  aílim  lhe  facilitou  as  duvidas  ,  e 

foltou  as  objeçoens,  que  ficou  a  fua  obra  com  mayor  cre- 
dito ,  por  aquella  contradição.  Imprimio  mais  dous  to- 
mos fobre  o  Decálogo,  e  dous  de  juftiça,  e  Contratos,  e 

todos  fe  fizeraõ  eftimadiflimos,  e  fe  imprimirão  .varias  vezes. 
M  III. 
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Diai}. 

.  de  III. 
Janeir. 

DOm  Frey  Luiz  da  Sy!  va  ,  filho  de  Francifco  da  Sylva 
Telles,  Fidalgo  da  primeira  nobreza  defte  Rcyno^ 

Foi  Religiofo  da  Sagrada  Ordem  da  Santiííima  Trindade  , 
bom  Letrado,  e  iníigne  Pregador.  Foi  Bifpo  cortezaõ  , 
e  Deaõ  da  Capella  Real  ,  e  Depurado  da  Junta  dos  tiez 
Eftados:  Depois  Bifpo  de  Lamego,  depois  dà  Guarda,  c 

ultimamente  Arcebifpo  de  Évora.  He  digno  de  eterna  re- 
cordação pela  liberalidade  ,  com  que  difpendco  as  fuás 

grandes  rendas  ,  em  benefício  dos  pobres  :  Suílemava-fe 
da  efmolia  da  fua  Miífa  ,  que  dizia  todos  os  dias  j  E  co- 
artando  o  numero  dos  criados ,  c  muito  mais  as  pompas, 
e  oftentaçoens,  que  fó  fervem  à  vaidade,  tudo  o  que  lhe 
reftava  ,  defpendia  em  obras  pias.  Edificou  o  Convento 

de  Eftremoz  para  os  muito  exemplares  Padres  do  Orató- 
rio. Obra  taõ  infigne  ,  como  útil  para  o  bem  das  almas 

daquella  terra,  e  Província  :  Em  Évora,  reformou  a  Igre- 
ja de  Saõ  Pedro  ,  e  a  poz  em  fumma  perfeição  :  Aííim 

outras  fabricas.   Faleceo  neíle  dia  ,  anno  de  1703. 

IV. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1583.  foi  jurado  Príncipe 
herdeiro  de  Portugal ,  em  Cortes  celebradas  em  Lis- 

boa ,  o  Príncipe  das  Afturias  Dom  Filippe,  Rey,  que  de- 
pois foi,  deCaftella,  III.  do  nome,  c  II.  de  Portugal. 

Fez  a  Pratica  Dom  AíFonfo  de  Caílcllo*Branco  ,  Bifpo, 
que  entaõ  era,  do  Algarve:  Deu  principio  ao  juramento 
(  como  era  cílylo  )  o  Duque  de  Barcellos  Dom  Theodo- 
zio  ,  e  o  ultimo  que  jurou  foi  o  Duque  de  Bargança  Dom 
Joaõ  ,  que  aílíftio  com  o  Eitoque  defembainhado  ,  como 
Condeftavel. 

N 
V. 

O  mefmo  dia,  anno  de  1405.  nafeéo  na  famofa  Villa 
de  Santarém  o  Infante  Dom  Joaõ  filho  dos  Serenif- íímos 
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íímos  Rey$  de  Portugal  Dom  Joaõ  I.  e  Dona  Filippa,  dcDia  i^*i 
cujas  accocns  diremos  no  dia  a  que  pertencem.  ri     . 
J  J  *       *  Janeir» 

VL 

y  Omefrnodia  em  Domingo,  anno  de  i?  3  5.bauti2ou 
o  fenhor  Patriarcha  de  Lisboa  a  fereniflima  fenhora 

*  Princeza  da  Beira  naSanta  Igreja  Patriarcha!  com  a 
folemnidade  ooilumada  emfcmelhantes  funçoens ,  e  fe  lhe 

impoz  o  nome  de  Matia ,  tranctfca  >  Ifabel ,  Jozefa  ,  Anto- 
nta ,  Gertrudes >  Rita,  Joanna.  Levou  a  fua  Alteza  nos  bra- 

ços o  Marquez  de  Niza  ,  Mordomo  mòr  da  Princeza  do 
Braíil  nulTa  Senhora-  Foi  Padrinho  feu  avó  EIRey  Dom  Joaõ 
V.  noíío  fenhor  ,  e  Madrinha  fua  avò  a  Rainha  Catholica> 
ãííiftindo  em  feu  nome  a  fenhora  Infante  Dona  Francifca» 

Acabado  eíle  folemne  acto  ,  fe  cantou  o  Te  Detim.  De  noi- 
te houve  luminárias  geraes  na  terra  ,  e  no  mar ,  e  falvas  de 

arteiharia  nas  Fortalezas» 

VIL 

O  Senhor  Dom  Miguel  filho  delRcy  Dom  Pedro  II.  ten- 
do palTado  alem  do  Tejo  a  divertirfe  na  caça  com 

íeu  Irmaõ  o  fenhor  Dom  Jozè  (hoje  Arcebifpo  PriraaZ 
de  Braga)  recolhendo-fe  já  para  Lisboa,  bufeando  o  cães 
da  pedra  para  defembarcar,  eílava  o  mar  taõ  furiofo,que 
querendo  o  patrão  do  efcaler  dar  huma  volta  á  embarcação 
para  tomar  ó  porto  ,  que  pertendia  \  cahio  ao  mar ,  e  como 
faltava  o  governo  ,  e  o  vento  foprava  muito  rijo  ,  fe  alagou 

o  efcaler  ,  e  naufragou  o  dito  fenhor  com  mais  onze  pef- 
foas  da  fua  cometiva  ,  que  fubmergidas  das  aguas  r  e  arre- 

batadas da  fua  corrente  naõ  appareceraõ  mais.  Teve  íeu  ir- 
maõ a  fortuna  de  poder  feguraríe  na  quilha  do  eicaler,que 

ficou  boyante  virado  fobre  a  agoa,  e  depois  pegando-íeâ 
amarra  de  hum  navio,  deu  lugar  a  que  lhe  acudi  (Tem  ,  e 
lhe  falvaífem  ávida.  Paífados alguns  dias,  levando  anco- 

ra hum  navio  Francez  para  fe  fazer  à  vela  [chamava-fe  a 
Aurora)  apparecco  o  corpo  do  fenhor  Dom  Miguel  pe- 

gado à  amarra  do  navio  ,  e  logo  foi  conduzido  aoConven- 

p  M  ij  to 
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Diai5.£0  de  Santa  Catharina  de  Ribamar,  do  qual  era  Padroeiro, 
T  .  onde  foi  fepultado.  Succedco  cfta  fatal  diígraça  na  noite 

J  *  defte  dia  13.  para  14.  de  Janeiro  de  1724.  Parece, que 
chamava  a  eíte  fenhor  a  ultima  hora  ,  porque  protcftan* 
do-lhe  o  patraõ  muitas  vezes  ,  que  fenáo  meteífe  ao  mar, 
por  fer  noite,  e  eftar  fummamente  inquieto  ,  defprezoa 
cftesavifos,  e  acabou  miíeravcl  mente  cum  tão  infehz  >  e 

dilgr2çada  morte.  Foi  cafado  com  a  íenhora  Dona  Lui« 
za  Cazimira  deNaíTau,  eSouía,  Duqueza  de  Lafocns,e 
herdeira  da  Cafa  dos  Marquezes  de  Arronches  ,  Condes 
de  Miranda ,  de  que  deixou  llluftriífimos  ,  e  Excellentiílimos 
defeendentes. 

DECIMOQUARTO  DE  JANEIRO. 

I.  Santo  Eufrazio  Bijpo ,  e  Martyr. 

II.  Tresladaçaõ  dos  Santos  Aduaõ  ,•  e  Natália  M.M. 
III.  Nafce  a  Rainha  Dona  Catbarma  mulher  delRey  Dom 

João  III. 
IV.  ViBoria  das  Linhas  de  Eivai. 

V.  André  de  Albuquerque. 
VI.  Fr»  Martinho  Fer  eira. 

1. 

ANTO  Eufrazio  Bifpo ,  c  Martyr ,  hum  dos  pri- 
meiros Difcipulos  do  Apoílolo  Santiago  ,  pa» 

lfeJK-|£jÍ|    deceo  martyrio  nefte  dia  ,  annode  54.  imperan- do Nero. 

11. 

NO  ameniffimo  Valle ,  chamado  de  Chèllás ,  quafí  meya 
legoa  de  Lisboa,   para  a  parte  do  Nafcente  ,   fun- 

darão os  Chriftâos  hum  Templo  de  pequena  fabri- 
ca ,  rms  de  taõ  longa  antiguidade ,   que  fe  referem  os  feus 

primeiros  princípios  ao  tempo  da  primitiva  Igreja  ,  em 
•  que 
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<que  a  frondofa  Arvore  da  Religião  Catholica  ,  regada  com  Diá  14. 

o  Tangue  dos  Martyres  ,  dilatava  ,  e  eílendia  os  íeus  ra-  k  d* 
mos  por  toda  a  redondeza  da  terra.  A  elte  1  emplo  i  a 
que  enraõ  o  Tejo  beijava  o  pè,  vieraò  por  vanos  caíos, 

e  por  diípoílçoens  iuperiores  da  Providencia  ,  a  parar  os 
fagrados  corpos  dos  inviótos  Martyrcs  Saõ  Feliz,  eSantd 

Adriaõ,  companheiros.  Padecerão  elles  em  tempo  de  Dio- 
cleciano Emperador  ;  Feliz  em  Girona  de  Catalunha  ,  com 

doze  companheiros  ,  e  Santo  Adriaõ  em  Nicomedia  de 

Bithinia,  com  onze,  e  com  Santa  Natália  íua  ejpola.  Fo- 
raõ  os  corpos  dos  Santos  Martyres  conhecidos  pela  noti- 

cia de  quem  os  acompanhava  ,  e  muito  melhor  fe  deião 

logo  a  conhecer  pelas  continuas,  e  raras  maravilhas,  que 
obiaviõ  em  benefício  dos  Fieis.  Na  invazaõ  dos  Mouros, 

foi  precifo  oceultarem  osChriílãos  as  lantas  Relíquias ,  atè 

que,  paíTadf)  o  primeiro  furor  dos  bárbaros,  vieraõ  a  per- 
mitir, obrigados  de  grandes  intereces,  a  que  outra  vez  fe 

ri-paraíle  o  Ttmplo  ,  e  nelle  fe  collocarão  neíte  dia 
novamente,  pelos  annos  de  876.  em  duas  grandes  caixis 
de  pedea  ,  os  corpos  de  Saó  Feíiz ,  e  Santo  Adriaõ  ,  e  de 

Santa  Natália  ,  e  dos  vinte  e  três  companheiros.  Cor* 
rendo  os  tempos,  fe  fundou  no  mefmo  íltio  ,  e  fobre  as 
ruinas  do  Templo  antigo  ,  hum  nobihífímo  Morteiro  de 

Religiofas  ,  que  obíervâo  a  Regra  de  Santo  Agoftinho  , 
e  vivem  em  ílngular  reputação  de  obfervancia  ,  e  fanti- 
dade,  e  de  tempos  antiquiíTimos  rézaõ  deita  Tresladaçaõ 
ncfte  dia  :  Da  ultima  ,  diremos  em  outro.  Agora  naõ  I§  de  a. 

deixaremos  em  íllencio  alguns  perigrinos  favores,  que  osSofto* 
Santos  Martyres  fízeraõ  em  diverfos  tempos  às  Reli- 
giofas  delta  cala.  Por  vezes  le  ateou  o  fogo  no  Moítei- 
ro  t  em  tempo  ,  que  os  edifícios  eraõ  velhos  ,  e  como 
taes  ,  mais  difpoílos  a  arderem  ,  c  quando  no  íítio  era 

mayor ,  do  que  hoje  ,  a  lolidaõ,  e  polto  que  faltava  to- 
do o  foccorro  humano,  recorrendo  as  Religiofa;  á  inter- 

cffaõ  dos  feus  Santos  Martyres  ,  fe  vio  apagarem-fe  as 
chamas  por  íi  mefmas.  Havendo  por  aquelies  tempos  pei- 

te cm  Lisboa ,  e  fendo  precifo  comunicar«fe  o  Convento 
com  a  Cidade,  nem  por  iflo  fe  ateou  nelle  vez  algumai 

porque  em  havendo  rebate  do  mal ,  Te   valiaõ  dos  fnelf- mos 
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t>ia  14. mos  Santos  cora  perenes,  e  afíectuofas  deprecaçoens.  Mas» 
T      .    a  maravilha  mais  decantada  naquelle  Mofteiro,  íie  a  que. 

'  agora  diremos.    Desbaratadas >  pelo  Duque  de  Alva  Dom 
Fernando   Alvares    de  Toledo  ,    as  poucas   forças  ,    com 
que  fe  lhe  oppoz    em  defença  de  [Lisboa   o  Senhor  Dom 
António  no  litio  chamado  Alcântara  [  fucceíTo ,  a  que  o. 

Duque  com  mais  jactância,  que  razão,  chamou  viòtoria  J 
entrarão  impetuofamente  as  luas  Tropas  pelos  burgos  da. 
Cidade  ,    e  como   fe  ella  houveííe  reíiftido  ,   fizeraõ   por 

elles  ,  horrendas  extorçoens  ,   e  colherão  riquiíTimos  def- 
pojos.   Foi  famoíiflimo  o  Duque  em  cafos  Militares  ,  mas 
nefte  ,   antes  efeureceo  ,  que  realçou  a  Tua  fama ,  porque 
fobre  hum  leve  combate  contra  poucos ,   e  mal  formados, 
efquadroens  ,  fó  por  confeguir  o  nome  de  vencedor    de 
Portuguezes  (  fortuna  rara  vez  concedida   a  Caftclhanos) 

confentio,  oudiíTimuIon  o  faço  de  boa  parte  daquella  no» 
biliffima  povoação  ,  exceífo  ,  que  lhe  euftou  a  vida  :   Por- 

que havendo-lhe  encomendado  EIRey  Filippe  com  aper- 
tadas ordens ,  que  em  todo  o  cafo  evitaííe  o  faço  de  Lisboa, 

e  vendo  depois  ,  que  o  Duque  obrara  o  contrario  ,  o  tratou 
com  taò  carregado  femblante  ,  e  com  tanta  afpereza  de 

palavras  ,  que  cahindo  logo  na  cama  ,  morreo  dentro  em 

poucos  dias.    Defenfreada,  pois,  a  licença  Militar,  innun- 
dáraõ  furiofamente  o  roubo  ,  e  oeftrago  pelas  fumptuofas, 
e  ricas  povoaçoens  ,  Quintas ,  Palácios,  e  Mofteiros,  que 

cercão  aquella  gram  Cidade  ->  Entre  os  quaes,  padeceo  gra- 
viííímos  fobrefaltos  o  das  Religioías  de  Chéilas ,:  por  eftar 
em  íitio  ,  ainda  que  ameniííimo  ,  folitario.  Succedeo  ,  que 
huma  noite  eftando  as  Religiofas  em  perpetuo  difvello  ,  a 
que  as  obrigava  o  feu  temor,  ouvirão,  que  fe  lhe  picava 

o  muro  da  cerca ,  e  entenderão  ,  que  fem  duvida  era  al- 

guma manga  de  foldados,que  por  aquella  parte  intenta- 
va5  entrar,  e  faquear  o  Mofteiro  ;  Qual  feria  o  íeu  aííom- 
bro  ,  e  confufaõ  ,  naõ  he  facii  de  explicar  :   Mandarão  pef- 
foas  confidentes  ,  que  foííem  examinar  o  que  era,  e  acha- 

rão ,  que  vinte,  c  cinco  Cavalleiros  ,  todos  em  cavallos 
brancos ,  veftidos  da  mefma  cor ,  andavaõ  à  roda  da  cerca: 

O  mefmo  teftificáraõ  outras  peífoas ,  que  foraò  ao  mefmo 

effeito ,  que  as  primeiras.    Já  a  efte  tempo  havia  ceíTado 

o  teme- 
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o  temerofo  rumor ,  e  entenderão  a»  Religiofas ,  que  os  di- Dia  í-f 

tos  Cavalleiros  haviaõ  fido  mandados  pelo  Duque  cm  íua  e 

defença  ,•  Vifto  ,  que  dclles  naõ  receberão  damno,  antes"* 
favor  ,  pois  com  a  lua  chrgada  fe  retirarão  os  que  apor- 
tiihavaõ  o  muro;  Com  que  íe  acharão  obrigadas  a  lhe 

mandarem  ,  na  manhãa  íeguinte  ,'os  agradecimentos  da- 

quella  boa  obra  ;  Mas  achou-fe  ,quc  nem  o  Duque  tal  man- 
dara, nem  cm  todo  o  Exercito  havia  vinte,  e  cinco  cavai-* 

los  brancos  repartidos  ,  quanto  mais  juntos  crt>  huma  ló 

companhia;  Donde  inferirão  todos  os  que  fouberaô  o  ca- 

io, que  os  vinte  ,  e  cinco  Cavalleiros  eraõ  os  Santos  Marty* 
res,  cujos  corpos  fe  veneraõ  naquelle  Convento,  e  funda- 
vaõ  a  verdade  deita  fua  piedofa  coníideração  no  numero  , 

na  còr ,  e  no  erTeito  :  No  numero  ,  porque  tantos  íáõ  aquel- 
les  fagrados  corpos,  naõ  entrando  Santa  Natália,  a  qual 
por  mulher  ,  não  devia  apparecer  em  tal  habito:  Na  còr, 

porque  a  branca  he  a  própria  dos  Martyres ,  depois  que  la- 
varão as  fuás  Eftollasno  langue  do  Cordeiro  immaculado: 

No  etTeito,  porque  livrarão  o  Mofteiro  do  perigo  ,  que  já 

lhe  batia  às  portas,  do  qual ,  íuppoftas  as  referidas  circunf» 
tancias,  não  podião  eleapar  ,  a  não  ferem  foccorridas  de 
auxilio,  c  braço  luperior. 

iii. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  i  J07.  nafceo  na  Villa  de 

Torquemada  ,  a  Infante  Dona  Catharina  filha  dos 

Reys  Filippel.  de  Caftella  ,  e  Dona  Joanna:  A  Pro- 
videncia a  deftinou  para  Rainha  de  Portugal  ,  caiando 

com  EIRey  Dom  Joaõ  III.  Foi  Avó  delRey  Dom  Sebartiaõ, 

em  cuja  menoridade  governou  o  Reyno  com  grande  aplau-  n 
fo,  e  aceitação  dos  Portuguezes ,  como  cm  outro  lugar  di- 
zemos, 

IV. 

*^T  Os  princípios  do  anno  de  1 6  y  9.  fe  achavão  os  defen- 
**  fores  da  Praça  de  Elvas  ,  reduzidos  a  cftado  deplorá- 

vel. Haviaõ  os  Caftclhanos  aperfeiçoado  as  Linhas  deCir- 

cunvala- 

vcreiro. 
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Dia  14.  cunvalaçaõ  ,  e,  impedidos  todos  os  foccorros ,  efperavaô, 
_    ,      que  a  fome  ,  e  doenças  dos  citiados  lhe  facilitariaõ  a  vi- 
Tnnho.  1      •„      Xt  -  •      ■  -        n  1  r 

ctoria.    Não  ignoravao  os  Portuguezes  ,   que  da  conlcrva- 
ça6  da  Praça  de  Elvas,  dependia  a  liberdade  do  Reyno^ 
Mas  efte  fe  achava  taõ  enfraquecido,  e  taõ  exhauíto  cem  a 

perda  do  Exercito,  íobre  Badajoz  ,  e  outras  precedentes, 
que  naõ  parecia  poílivel  ajuftarfe  algum  poder  adequado 
a  tao  diííicultofa  empreza.  Nefta  conílernaçaõ  ,  e  peri- 

go ,  nomeou  a  Rainha  mãy  a  Dom  Raymundo  de  Alen- 
caftre  Duque  de  Aveiro,  para  General  das  armas  Portu< 
guezas  ,  cargo  ,  que  elle  aceitou  ,  e  dentro  em  poucos 
dias,  renunciou,  ou  demaíladamente  temerofo,  ou  já  me- 

nos fiel.  Entaõ  nomeou  a  Rainha  Governador  das  Ar- 

mas da  Provinda  do  AlemTejo  ao  Conde  de  Cantanhe- 
de  Dom  António  Luiz  de  Menezes  de  immortal  memo- 

ria,  fiando  do  íeu  valor,  e  actividade ,  em  hum  fò  em- 
prego ,  as  rclevantiííimas  confequencias  da  liberdade  da 

Pátria,  da  íoberania  des  feus  Príncipes,  da  gloria  da  na- 
ção. O  Conde,  dotado  de  vivacifàmo  efpinto  ,  c  infla- 
mado em  generofos  defejos  de  altas  emprezas ,  avaliando 

efta  por  huma  das  mavores,  que  jà  maii  fe  vira  em  Portu- 
gal ,  fe  aplicou  com  difvello  inceííante  a  prevenir  ,  e 

adiantar  os  meyos  de  hum  prompto  fnecorro.  Sobre  gran- 
des diligencias ,  e  vencendo  poderofas  dificuldades ,  ajun- 
tou finalmente  hum  Exercito  de  oito  mil  infantes  :  os 

dous  mil  e  quinhentos ,  foldados  pagos ,  os  mais  Auxi* 
liares,  e  ordenanças,  gente  colecticia,  e  bifonha  ,  e  dous 
mil  e  quinhentos  cavallos  ,  e  quatrocentas  egoas.  Eíles 

foraô  os  últimos  esforços,  que  deu  de  íi  o  Reyno,  mui- 
to deílguais,  fem  duvida,  ao  poder  dos  Caftelbanos,  que 

fe  coníideravaõ  infuperaveis  à  fombra  das  fnas  linhas, 

difpoftas  pelo  Duque  de  Saõ  German,  com  muito. vagar, 

e  grande  regularidade.  Era  (  como  jà  diíTemos  )  Çover- 
nador  das  Armas  do  nolTo  Exercito  ,  o  Conde  de  Cata- 
nhede  Dom  António  Luiz  de  Menezes.  Meílre  de  Cam- 

po General,  com  titulo  de  primeiro,  e  com  exercício  de 

General  da  Cavallaria,  Aridrè  de  Albuquerque.  Exercijpí- 
va  a  oceupaçaõ  de  Meftre  de  Campo  General  ,  Dom  Ro- 

drigo de  Caftro,  Conde  de  Mefquitélla.   Occupava  o  pofr 

to 
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to  de  General  da  A«telharia,  AíFonío  Furtado  de  Men-DiaI4' 
donça.    Conftava   o  trem  de  fete  peças  de  artelharia    de  T      • 
i  i  „      Janeiro 

campanha  ,  com  toJas  as  prevençoens  convenientes.  Era 
André  de  Albuquerque,  o  Cabo  da  mayor  fama,  e  repu- 

tação ,  que ,  por  aquele  tempo  ,  havia  cm  Portugal.  Era 
iníignemente  grande  em  valor  ,  e  difciplina  ,   mas  com 
tanto    exceíío  deíconfiado,  e  altivo  ,  que    fe  murmurava 
delle,   que  portençoens,  e  caprichos  particulares,  pro- 

cedera   em  algumas    occaííoens    com  affc&ada  remiíTaõ. 
Para  emmendar  ,  e  prevenir  efte  dano  ,  lhe  diííe  o  Con- 

de de  Cantanhede  ,  tanto  que  chegou  a  Eftremoz  :    Qut 
vtnha  a  fer  feu  folâado ,    e  a  obedecer  lhe  ,  como  a  d:  etírr 

principal  daqueHa  empreza.    Aífim  labem  os  Varoei^  gran- 
des atteoder   à  fumma  dos  negócios  ,  e  heilitar  c  qur   fó 

he  j   ou  ferve  à  vaidade  :   Pag.  u-íe  tanto  o  Albuquerque 
daquella  generoía  galanteia  ,  que  depofta  toda  a  emula- 

ção, fe  aplicou  a  caoíègtitf  a  victoria  ,  com  exquiíitiíTimo 
empenho  ,  e  a  Confeguio    com  o  preço  da  própria  vida % 
como    logo  verem:-,  Sahio  ,  finalmente  ,  o  Exercito  de 
Eftremoz,  e  quando  já  aviltava  Eivas,  chegou  huma  car- 

ta ao  Conde  de  Cantanhede  com  aviío  de  que ,  naquelle  dia, 
haviaõ  chegado  ao  inimigo  trez  mil  infantes,  e  quinhen- 

tos cavallos.   Ltu    o  Conde  a  carta  ,  e  lida  ,  a  meteo  no 

peito  ,   com  femblante  taõ  alegre,  e  taõ  fcítivo,  que  os  Ca* 
bos ,  e  Toldados ,  que  eftavaõ  prefentes ,  fe  perfuaduaõ  a  que 
havia  recebido  alguma  grande  nova.   Eraõ  treze  de  Janei- 

ro, e  como  foíTem  inceííantes  os  avifos  do  ultimo  aperto, 

em  que  ir  achava  a  Praça,  fe  tomou  arefoloçaõ  de  fe  ata- 
car a  batalha  no  dia  feguinte.    Parecia  obftar  a  eíle  inten- 
to, o  fero  dia  fguinte,  terça  feira,  dia  reputado  vulgar- 

mente por  infclice,e  muito  mais  para  os  do  appellidode  Me- 
nezes ,  de  que  o  Conde  era  cabeça  em  Portugal ;   Mas  elle 

fupeíior    a  eíles  vãos  rumores,  deu  principio   d  viótoria  , 

em  venceíios,   e  defprezallos  j   Acrecentando  a  eíla  deite» 
mida  reíoiuçaõ  ,  outra,  fobre  todo  o  encarecimento,  glo* 
riofa  :   Porque  mindou   por  hum  Trombeta,  dizer  a  Dom 
Luiz  Mendes  deHaro:  Que  no  dia  feguinte  o  hia  buícar, 

expreíTando-lbe;  a  hora,   c  lugar  por  onde.  Paímou  o  Ge- 
neral Caílelhano,e  mal  fe  prefuadio,  a  que  podia  fer  ver- 

N  dadeiro 
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Dia  14-dadciro  o  avifo.  Mas  o  Conde,  fatisfazendo  pontoiltoen- 

de     te  £  palavra ,  no  dia  feguinte  ,  pelas  oito  horas  da  menhã^ 
Janeiro  c  ̂ Q  jUgar>  chamado  dos  Murtaes,  enveftio  aos  inimigos. 

Emhom  ponto,  defpregadas  as  bandeiras,  âo  fom  marcial 
das  caixas  ,  e  trombetas  ,  atacarão  os  terços  da  vanguar- 

da ,  cada  hum  a  linha,  ou  fortim  ,  que  lhe  cabia  em  for- 
te ,  fendo  inexplicável  o  ardor  ,  com  que  fe  arrojarão  ,hnns 

a  fegac  o  foíío  ,  outros  a  abater  a  terra,  outros  a  faltar  as 
trincheiras ,  laborando  ,  fem  ceifar  ,  as  boccas  de  fogo ,  nas 
qaaes   bebia  a  morte  grande  numero  de  combatentes  de 
humi  ,   e  outra  parte,  Engrolfaraõ  os  inimigos  poraquel- 
la  oseíqaadroens,  o  mefmo  rtzeraò  os  noífos,  e  ,  de  poder 
a  poder,  fe  pelejou  no  efpaço  de  muitas  horas  ,  com  fortu- 

na inJecizi  ,   atè  que  cortadas  as  linhas ,  e  desbaratados  inr 
teiramente  os  Caílelhanos,  fe  declarou    a  victoria  a  favor 
dos  Portugaezes.     Padecerão    aquelles  huma    das  mayores 
perdas ,  q  ae  em  muitos  feculos  havia  experimentado  a  Co- 

roa deHiípanha.  Eotre  mortos, e  prizioneiros ,  paífáraõ  de 
dez  mil ,  entrando  em  huns,  e  outros,  grande  numero  de 
Cabos,  eOíficiaes  mayores ,  vivos ,  e  reformados  ,e  muitos 
de  grande  calidade.    Recolheraô-fe  no  noíío  trem  da  Arte- 
lharia  dezafete  peças    de  vários  calibres  ,  trez  murteiros, 
finco  petardos,  quinze  mil  armas,  e  grande  numero   de 
bandeiras.  Nos  quartéis,    fe  colherão  preciofos  defpojos , 
principalmente  nas  cafas  de  madeira  ,  que  havia  mandado 
fazer ,  e  onde  aífiftia  Dom  Luiz  de  Haro  ,  o  qual ,  mais 
coftumado  à  viração  das  liíonjas ;  que  à  tempeftade  das  bai- 

las, logo  no  principio  da  batalha,  fe  havia  retirado  a  Ba- 
dajoz, com  tanta  preça,  que  deixou  ,  nas  mefmas  caías, 

todos  os  papeis  de  íua  fecretaria  ,  e  nelles  manifeftos  os  Ín- 
timos fegredos ,   que  tratava  com  o  íeu  Rey.   Foi  de  gran- 

des conlequencias  cita  vitoria:  Porque  a  Praça  de  Elvas , 
a  mais  importante  da  Província  do  Alem-Tejo  ,  ficou  li- 

vre   da  invazaõ  ,  que   a  ameaçava  ,  o  Reyno  reípirou  da 
aflição,  em  que  fe  via,  os  Portuguezes  fe  reveftiraô  de  no- 

vos alentos,  os  Principes  aliados,  e  também  os  oppofios, 
entrarão  em  mais  alta  confideraçaõ,  vendo,   que  as  nelfas 
armas,  fem  auxilio   de  algumas  eftrangeiras  ,  efiando  de- 
minuidas  com  tanto  extremo,  baítaraõ  a  derrotar  as  forço s inteiras, 
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inteiras ,  e  veteranas  dos  Caftelhanos ,  os  qoaes ,  em  repe-Dlà  *4* 

tidos  manif;ftos ,  hayiaõ  afíegurado  ,  que  de  hum  dia  pa-  T 
ra  outro  fe  renderiaõ  a  Praça,  e  o  Reyno.  Chegou  a  no-  J 
va  davi&oria  a  Lisboa,  atempo  que  EÍRey  Dom  ArTon- 
fo  ( a  primeira  véz  ,  que  íahio  em  publico  com  appara* 

to  Real)  cílava  aíílftindo  ao  Sermão  do  primeiro  dia  da  fefta,3 
que  a  Nobreza  de  Portugal  codorna  fazer  ao  Santiííimo 
Sacramento  na  Frfguczia  de  Santa  Engracia.Prégava  o  Padre 
Dom  Proípero  dos  Martyres ,  Cónego  Regrante  de  Santo 

Ag  'ftiah o,  diíereto  Orador  daquelles  tempos,  ecílava  pro- 
metendo feiices  novas  do  noíío  exercito,  quando  ellas  en- 

trarão peia  lgrtja.  Snfpendeo-fe  o  S  rmaõ  no  efpaço  em 
que  fk  cantou  o  Te  Dtum ,  acompanhada  a  íuavidade  das 

vozes  com  grande  copia  de  lagrimas  ,  que  a  alegria  àc(* 
tilava  dos  coraçoens ,  e  logo  proleguindo  o  Pregador  ,con- 
cluhio  o  Sernaaõ  ,  rendendo  as  devidas  graças  ao  Senhor  dos 

Exércitos  por  taõ  aífinniada  victoria.  Seguiraõ-fe  feiras 
publicas  na  Corte,  e  por  todo  o  Reyno,  e  por  todo  elle, 
eraõ  tantas  agora  as  demonftraçocns  de  gofto,  e  alegria, 
quantos  havião  fido  pouco  antes  ,  os  motivos  do  receyof 
e  fobrefalto. 

v. 
Oi  And.é  de  Albuquerque  hnm  dos  Varoens  mais  ex* 
celkntcs  deite  appeílido,  e  hnm  dos  Capitaens  mais 

vaieroí:s  de  feu  tempo.  Deíde  a  primeira  idade  ,  mili- 
tou na  América  ,  depois  na  Europa  ,  e  dos  póftos  inferio- 
res fubio  aos  mais  altos  ,  pelos  dtgraos  do  valor  ,  naõ 

da  valia.  O  largo  exercício  da  guerra  o  fez  infigne  na 
difeiplina  militar  t  fabia  melhor  que  todos ,  mandar  com 
acerto,  e  vbedecer  com  promptidaõ.  Alternava  exte- 

rnos de  aífavcl  ,  e  fevèro  ,  de  modefto  ,  e  altivo,  regu- 
lando os  arTectos  à  proporção  dos  cafos ,  c  das  pelicas. 

Amava  com  extremo  aos  foldados  valerofos ,  não  íofria 
aos  fracos.  Em  todas  asfacçoens,  em  que  fe  achou,  deu 
íingulares  provas  de  valor.  Na  batalha  referida  da*  Linhas 
de  Elvas  ,  fe  excedeu  a  íi  mefmo.  No  mayor  fervor  dei- 
la ,   vendo,  que  hum  dosnoííos  efquadroens ,  que  hà via 

N  ij  ataca- 
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Dia  14. atacado  hum  forte,  começava  a  vacilar  ,  fe  lançou  dian- 

.     te ,  e  tocando  com  a  bengala  nai  eftacas  ,  advcrtio  aos 

janeiro  ̂ -(>|cjacjos  Q  mo(j0  -   <je  arrancallas  $  Entaõ  lhe  acertou  hu- 
ma  baila  pelos  peitos,  de  que  cahio  morto,  mas  fera  inv 
mortal  ,   nos  annaes  Portuguezes,  a  gloria  do  feu  nome. 

vi. 
OMeftre  Frey  Martinho  Pereira  nafceo  na  Villa  de 

Óbidos  ,  fui  Religiofo  da  Sagrada  Ordem  de  Chrif- 
to  ,  Prior  do  feu  Collegio  de  Coimbra,  e  Dom  Prior  mor 
da  mefma  Ordem  ,  e  adornado  de  muitas  letras  ,  e  vir- 

tudes. Pelo  grande  efpaço  de  quarenta  annos  foi  Lente 
das  Cadeiras  de  Thtologia  da  Univerfidade  de  Coimbra, 

e  leu  vinte  annos  a  de  Prima  ,  e  nelía  jubilou ,  e  foi  mui- 
tas vezes  Vice-Reytor  da  mefma  Univeríídade.  Efcreveo 

doutiííi -nos  Comentários  íobre  o  primeiro  ,  e  quarto  li- 
vros do  Meftre  das  Sentenças  ,  impreífos  em  três  gran- 

des volumes ,  muito  úteis  ,  e  eftimados  naquella  faculda- 
de. Também  fe  imprimirão  cinco  Sermoens  ícus  ,  dous 

dí>  Mandato  ,  outros  dous  da  Cinza,  e  hum  de  exéquias 
da  Rainha  Dona  Maria  Sofia  de  Neobourg.  Foi  grande 
bemfeitor  da  Igreja  do  fen  Colíegio  de  Coiiiibra,  onde  fa- 
leceo  nefte  dia,  anno  de  17*0.  com  noventa  e  dous  de 
idade. 

DECI- 
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Dia  içjj 

Janeiro DECIMOQUINTO  DE  JANEIRO. 

I.  Nafce  EIRey  de  Portugal  Dom  Affonfo  V, 
II.  Viclorh  em  Malaca  contra  Patequtttr. 

"III.   Roubo  Jacriim/t  na  Igreja  de  Santa  Engr acta* 
IV.  D a j c  hte  Ptdt  alves  Cabral  a  Cidade  âe  Cananòrl 
V.  A  Madre  Rojimunda  , primeira  Abbadeffa  de  Arouca] 

I. 

ESTE  dia  ,  em  huma  Terça  feira  ',  amo  de 
1432.  nafceo,  no  Palácio  de  Cintra  ,  EIK  f 
Dom  AâFonfo  V.  filho  dcEIRtyDom  Duar- 

S^f^l  te  ,  c  da  Rainha  Dona  Leonor  :  Foi  o  pri- 
meiro ,  entre  os  filhos  primogénitos  do»  Reys 

de  Porcagal  ,  aquém  fedeu  o  ritulo  de  Príncipe,  tendo 
todos  os  cjue  lhe  precederão ,  íó  o  de  Infante. 

11. 

COnqnifttda  pelo  grande  ArTonfo  de  Albuquerque? 
com  iafigne  gloria  do  nome  Portoguez,  a  populefa 

Cidade  de  Malaca^,  e  metida  debaixo  do  jogo  de  hurra 
Fortaleza  Real  ,  que  o  mcfmo  Albuquerque  alli  edificara; 
Sendo  Capitão  delia  Ruy  de  Biitto  Patalim  ,  e  dsqnelle 
mar  ofamofo  Fernão  Perei  de  Andrade,  le  foblevou  con- 

tra os  noífos  hum  Jáo  ,  por  nome  Patequttir  ,  íenher  de 
huma  povoação  chamada  Upi,  não  longe  da  meíma  Cida- 

de ;  Era  homem  de  valor ,  e  não  lhe  faltava  induílria  ,  nein 

poder,  e  a  impaciência  do  noífodominio  ,  e  osdamnos,  que 
padecera  pela  violência  das  noíías armas,  lhe  inflamava  os 

ard  >res  da  ira  ,  c  os  defejos  da  vingança  j  Pcz-ie  em  tom 
de  inimigo  declarado,  e  não  ceflava  de  nos  moieftar  com 
íurtidas,  e  outros  modo»  dehoftilidade  ,  em  íe  lhe  crTcre- 

cindo  occaíioens,  que  lhe  não  faltavão,  por  eftar  alojado caõ 
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Dia  f5;taõ  perto.  Para  nos  guerrear  mais  a  feafalvo,  fabricou  hu- 

_  de.  ma  Fortaleza  ,  com  fua  cerca  de  madeira  de  pao  ferro ,  que 
janeiro  nacjue|jas  partes  >  ne  de  tal  calidade ,  que  fe  iguala  ao  mefmo 

ferro  na  dureza  ,  e  na  doraçaõ,  c  terraplenada  por  dentro ,  e 
com  fua  cava  por  fora  ,  equivalia  ao  muro  mais  forte j  Den- 

tro na  cerca  grande  ,  havia  outra  mais  pequena,  e  ambas  fe 
achavaõ  guarnecidas  de  reforçados  canhoens,  e  numerofos 
foldados;   Com  duzentos,  ccincoenta  por  mar,  e  com  fe- 
tenta  por  terra  ,  invcflirão  aquella  maquina  ,  Fernaõ  Pe- 

res de  Andrade  ,  e  Affonfp  P^íTça  $  e  defembarcando  o  pri- 
meiro ,  atempo,  que  ofcgundo  chegava  por  outra  parte, 

lhe  deraõ  ambos  hum  fariofo  aíTilco  ,  que  durou  muitas 
horas,  ate  que  foi  entrada  a  primeira  cerca,  fendo  Jorge 
Botelho  o  primeiro,  que  entrou  com  vinte  homens ;    Mas 
viVíe  em  furrima  corifternaçaõ  ,  acometido  por  huma  ilhar- 

ga ,   e  pela  frente  ,  de  dous  numerofos  efquadroens,  em  que 

vinhaõ  trez  Elefantes  de  guerra,  a  que  podemos  chamar,' 
torres  com  movimento  :   Deraõ  ascoftas  a  huma  parede, 
e  ioftiveraõ  valerofamente  o  Ímpeto  de  tantos  homens,   e 
feras,  e  morta  huma  voltarão  as  outras  febre  os  íeus  mef- 

mos  condu&ores,  com  que  osnoífos  refpirára5  hum  pou- 
co.  Já  por  outras  partes  ,  andávamos    de  vencida,  e  naô 

tardimos  era  entrar  a  fegunda  cerca  ,  levando  nas  pontas 

das  lança*  ,eom  eftupendo  valor, e furiofa impreífaõ  .quan- 
to aparecia  diante.  Já  os  Mouros  attendiaõ  mais  à  fugida, 

que  à  opinião,  o  fangue  inundava  no  campo,  já  os  cadá- 
veres nadavaõ    em  fen  próprio  fangae.    O  Quitir  teve   a 

grande  dita ,  o  falvar-fe  nos  matos  circunvifinhos ,  e  alguns 
poucos  ,  que  o  acompanharão  :    Colherão- fe    riqciííimos 
deípojos ,  e  a  Fortaleza  foi  entregue  ao  fogo,  naô  ficando 
outra  memoria  delia,  mais  que  as  cinzas.   O  mayor  realce 
d.fte  maravilhofo  íucceífo  foi ,    naõ  morrer  Portuguez  al- 

gum ,   ainda  que  houve  muitos  feridos  ,•   Dos  Mouros,  fo- 
ráo  os  mortos  em  tanto  numero ,  que  fenão  pudéraõ  contar. iii. 

.  J  A  manhã  do  mefmo  dia,  anno  de  io^o,  fe  achou 

%  aberta,  ou  arrombada  ,  a  porta  do  Sacrário  da  Frc- 

guezia 
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guezia  de  Santa  Engracia  ,  cituada  fora  dos  muros  de  Lií-Eial5» 
boa  ,  c  furtadas  delle  as  formas  confagradas.    Foi  incrível  T      . 

a  comoção,  que  caafou  eftc  atroz  facrilegio.   Lançando- * 
fe  logo  pregoens  ,    que  nenhuma  pcífoa  ,  fcm  nova   or- 

dem fahiíTe  de  fua  cafa  ,  e  fem  dilação   diícorreraõ  por 
todas    as  da  Cidade  os  Miniftios    da  juftiça  ,  inquirindo 
com  exactas  diligencias  ,  que   pcífoas  haviaõ   fahido  fora 
na  noite  precedente  ,  e  em  que  parte  haviaô  eftado.    A- 
chou-fe  ,  que  hum  homem    ordinário  ,   chamado  Sirraõ 
Pires  Soliz  ,  havia  eftado  fora  ,  e  fendo  perguntado  ,  on- 

de ?  Naõ  refpondco  a  prepoíito  ,  antes  com  grande  tur* 
baçaõ :  Ajuntaraõ-íe   outros  indícios       que  cahiaõ  fobre 
fel  homem  turbulento  ,  e  Chriftaõ  novo  )  c  por  elles  foi 
coadenado    a  fer  queimado   vivo,  cortando-lhe  primeiro 
as  mãos.   A  muitos  pareceu  ,  acelerada  ,   e  rigoroía  efta  fen- 
tença  ,  vifto  naõ  haver  prova  concludente  ,  nem  confif- 
faõ   do  reo ;  Más  toda-via    fe  executou   na  forma  fobredi- 
ta.    Daquelle  facrilcgo  roubo   (  foíTe  qual    fofle  o   autor) 
tirou    a  Providencia  de  Deos  grandes  ventagens  de  gloria 
accidental  (ua,  e  de  utilidade  cfpiritual  dos  fieis  :   Porque 
logo   fe  inftituhio  naquella  Igreja  ,  huma  nobililTima  Ir- 

mandade de  cem  Fidalgos   dos  mais    Uiuftres    de  Portu- 
gal, osquaes  ,  com  o  gloriofo  nome  de  Efcravos  do  San- 

tiííimo  Sacramento ,  o  fervem  com  fingulares   demonftra- 
çoeos  ds  zello  ,  amor  ,  e  veneração.    Todos  os  annos  o 
feftejaõ  trez  dias  ,  com  luzidiífima  pompa  ,  comelfando 
defte  ,  em  que  citamos ,  e   nelles  ,  trazem  publicamente 
fobre  o  peito  ,   pendente    de  hem   liftaõ  encarnado  ,  hu- 

ma Medalha    com   os  íinaes    da  fua  eícravidaõ   ,  de  que 
muito     fe  prezaõ  ,    como  devem.     Nefte  primeiro    dia, 
faz  a  fefta    a  Capella  Real,  com  aífiftencia   dos  Reys  ,   e 

Infantes  ,•    No  fegundo  ,  e  terceiro  ,  a  fa2em  varias  Reli» 
gioens  por  feus  turnos  ,  e  quaíl  todas  vaõ  em  comunida- 

de adorar  o  Sacramento    a  diverfas  horas    dos  tres  dias  ; 
Na  tarde  do  ultimo  ,  aííiílem  outra  vez  as  Peífoas  Rcays, 

e  na  Prociífaõ   (com  que  fe  dá  fim  á  fefta  )   levaõ  as  pri- 
meiras varas  do  Palio.    Trabalha-fe  em  huma  no?a  Igre- 

ja, que  ,  acabada,  fera  huma  das  mais  iníignes  fabiicas  de 
Porrugal. 

IV. 
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IV. 

NEÍlc  dia ,  anno  de  i  joi.  defcobrio  Pcdralvcs  Cabral  â 
Cidade  de  Cananor ,  que  entaõ  era  muito  populoía  , 

e  conftava  de  muito  nobres  edifícios ,  e  a  íoa  comarca  era 
íummroamcnte  abundante  de  frutos  ,  c  drogas  ,  que  na 
Afia  faõ  de  mayor  eftima  :  O  Rey  era  gentio  ,  e  hum 
dos  três  mais  poderofos  do  Maiavàr  ,  quaes  ersõ  ,  os  de 
Calecut ,  e  Coula5  ,  e  efte  de  Cananor  :  Ajuílou  elle  paz 
con  os  Portuguezes ,  e  mandou  feu  Embaxador  a  EiRey 
Dom  Manoel,  implorando  a  fna  aliança ,  e protecção. 

N 
y. 

O  mefmo  dia,  pelos  annos  de  1120.  com  feííenta  c 
íeis  de  idade  ,  e  íínco  de  governo  faleceo  a  Madre  Ro- 

íimunda,  primeira  Abbadeíía  do  Moftciro  de  Arouca  ,  de- 
pois de  ferfónente    de  Religiofas  da  Ordem  de  S.  Bento  , 

hoje  de  S.  Bernardo.    Foi  adornada  de  grandes  virtudes,  que 
tf.  de ]a- Deos  acreditou  com  caíos  maravilhofos.  Jaz  fepultada  no 
nciro.    mefmo  Mofteiro,de  cuja  fundação  já  faiamos  em  ontr  aparte. 

DECiMOSEXTO  DE  JANEIRO. 

I.  Os  Santos  Martyres  de  Marrocos. 
II.  A  proc/ffaõ  dos  Nús  em  Coimbra. 
III.  A  Beata  Margarida  Fernandes, 

IV.  funda  fe  ,  e  defende-fe  a  Fortaleza  de  Sofala. 

1. 

ESTE  dia ,  ânno  de  1 2  20.  padecerão  em  Mar- 
rocos glorioío  rrartyrio,  os  Santos,  Berardo, 

Pedro  ,  Adjuto,  Acúrcio,  e  Otto.  Filhos  do 
Serafim  da  Terra  ,  e  por  elle  mandados  a 
pregar  a  Fé  aos  infiéis.  A  eíle  fim  ,  vieraõ  de 

Itália  aHcfpanha,   e  aííííliraõ  algum  tempo  cm  Portugal, 
oode 
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onde  forão  recebidos  ,  e  tratados  com  fingular  amor  ,  eDiaioV 

ííngular  veneração  da  Infante  Dona  Sancha,  filha  de  El-  e 
Rey  Dom  Sancho  1.  e  de  toda  a  nobreza,  e  povo  do  meí- 
mo  Reyno.  Delle  ,  partirão  para  o  de  Marrocos,  e  en- 

caminhando os  golpes  da  efpada  Evangélica  à  Cidade  Ca- 

pital (  como  os  de  David  à  cabeça  do  Gigante  )  começa- 
rão a  pregar  nella  as  verdades  Catholicas  pelas  ruas  ,  e 

praças  principaes  :  A  cujas  vozes  romperão  os  Mouros 

em  furiofa  indignação  ,  e  os  maltratarão  gravemente.  Lo- 

go foraõ  levados  á  prezença  de  ElRey  ,  o  qual ,  naõ  lo- 
frendo  a  conftancia  ,  com  que  os  Santos  ,  em  íua  pre- 

zença, proíeguirao  na  pregação  da  Fé  ,  os  degolou  por 

íua  própria  mão.  No  mefmo  ponto  appareceraõ  glotio- 
fos  em  Portugal  à  Infante  Dona  Sancíia  ,  que  entaõ  af- 
liítia  em  Alenquer. 

ii. 

HE  digna  de  memoria  a  Prociííaõ  ,  que  nefte  dia  fe 
faz  todos  os  annos  em  Coimbra ,  a  que  chamaõ  dos 

Nus ;  Pelos  annos  de  1413.   fe  ateou  em  Coimbra  huma 

pèíle  terrível :  Abrazava  naõ  fó  a  Cidade,   mas  feu  termo, 
levando  lugares  inteiros.    Os  moradores  de  hum  ,  cha- 

mado Fala  ,   fizerão  voto  ,  que  fe  os  Santos  Maityres  de 
Marrocos    os  livraífem    daquellc  contagio  ,    vifítariao   as 
íuas  iagradas  Relíquias  no  feu  dia  ,  todos  os  annos,  niís 

da  ciatu.a  para  fima,e  aflim  deiaõ  lego  naquclle,  o  vo- 
to à  execução  ;   E  foi  elie    taò  bem  aceito  da  Mageírade 

Divina  ,   e  taõ  poderofa  a  interceífaõ  dos  Santos  Marty- 
res  ,   que  logo  ceifou   o  terrível   açoute   naquelle   lugar, 
quando, ao  mefmo  tempo,  hia  profeguindo  fuiiofamente 
nos  circunviíinhos  j  Deíde  entaõ   fe  faz    a  Prociííaõ  dos 
Nus  nefta  forma.    Na  manhãa  deite  dia  ,  vem  a  Coim- 

bra grande  numero  de  homens,  e  de  meninos  òo  lugar  de 

Fala  ,  e  de  outros  ,  que  fe  lhe  ajuntaõ  por  devoçuõ   ,  e 
os  meninos  vem ,  ou  a  pé ,  ou  nos  braços  das  mays ,   con- 

forme a  idade,  e  todos,  ou  vem  jà  defpidos  ,   ou  fe  def- 

pem  no  Convento  de  Saõ  Francifco  da  Ponte  ,  ate  a  cin- 
tura ,  e  dos  joelhos  para  baixo:  E  precedendo  em  forma 

O  de 
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Dia  16.de  ProciíTaõ  aos  Religiofos  daquelle  Convento ,  vâõ  afíim 

.     defpidos  ,  e  deícalços  atè  o  de  Santa  Cruz  [  que  he  hu- 

J  '  ma  larga  diftancia  ]  e  alli  aíííftem  à  fefta  ,  e  Sermaõ. 
Certo  Bifpo  de  Coimbra  ,  parecendo-lhe  a  Prociffaõ  dos 
Nus ,  ou  menos  decente  ,  ou  com  extremo  rigorofa  ,  por 
fc  fazer  no  coração  do  Inverno ,  em  terra  ,  onde  o  frio 
he  exccííivo  ,  ordenou  com  graves  penas  ,  que  fe  naõ 

fizcííe  mais;  Mas  logo,  no  mefmo  anno,  fe  ateou  a  péf- 
te  naquelle  lugar  ,  e  o  Bifpo  cahio  era  huma  grave  en- 

fermidade ,  com  que,  logo  revogou  a  ordem,  e  Deos  re- 
vogou também  o  caftigo  ,  e  a  Procifíaõ  fe  continua  to- 

dos os  annos  como  de  antes. 

iii. 

A  Beata  Margarida  Fernandes, natural  da  Villa  deEf- 
tremóz  ,  Terceira  Dominica  ,  guiada  de  impulfo 

fuperior ,  entregue  toda  nas  mãos  do  defengano  ,  deixou 
tudo  o  que  na  vida  lhe  podia  levar  os  arTeétos ,  e  partio 

defte  Reyno  a  viíltar  os  Lugares  Santos  de  Jerufalem.  De- 
pois de  taõ  larga  peregrinação,  em  que  padecco,  e  me- 

receo  muito,  voltando  a  Itália  (  cujos  Santuários  viíicou 
também  )  fez  aíTento  em  Bolonha,  atrahida  do  amor,  e 

devoção ,  que  fempre  t.-ve  ao  feu  gloriofo  Padre  Saõ  Do- 

mingos» Alli  fez  abrir  em 'huma  penha  huma  concavi- 
dade ,  onde  fe  fepultou  em  vida ,  entregue  toda  aos  ex- 

ercícios da  penitencia  ,  e  contemplação.  Foi  íeu  tranfito 
nefte  dia  ,  anno  de  i  540.  Jaz  aos  pès  do  feu  Santo  Pacri- 
archa  ,  como  digna  filha,  e  fiel  imitadora  de  taõ  Santo Pay. 

IV. 

NO  anno  de  ijo  5.  fundou  Pedro  de  Anhaya  ,  por  or- 
dem delRey  Dom  Manoel ,   a  Fortaleza  de  Sofála, 

com  licença  ,  e  confentimento  do  Rey  daquella  ter- 
ra ,  chamado  Zufe  ,  que  era  cego  de  ambos  os  olhos ,  e  bem 

omoftrou,  nao  vendo  o  erro,   que  fazia  em  meter  tan- 
to das  portas  a  dentro  do  feu  Reyno,  gente  de  Naçaõ,  e 

Reli- 
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Religião  taõ  oppoftas  à  fua.  Era  aquella  nova  Colónia  de  Dia  i6.- 

importantiííímas  confcquencias  paraoReyno  de  Portugal,  Q. 
e  para  o  Eítado  da  índia  ;  Porque  as  terras  faõ  de  ares  mais 

benignos,  que  aíperos,  e  nellas  npparecem  todo  o  anão 

flores  ,  e  ervas  chcirofas,  e  medicinaes  em  grande  abun- 
dância ,  e  variedade  :  Aílim  a  dos  animaes  terreílres  ,  e 

aves :  Aílim  de  frutos,  e  frutas,  que  fervem  ao  fuftento  ,  e 
ao  regalo  dos  homens :  Saõ  cortadas  de  caudaloíos  rios  , 
em  que  ha  muito ,  e  fabcroío  peixe  :  Ha  infinitos  palmares, 

e  canaviais  de  aíTucar  ,  de  que  fe  tiraõ  ,  e  podiaõ  tirar  cre- 
cediííimos  intereces:  Saõ  ,  fobre  tudo  ,  exceífivos  os  que  rc- 
fu!t?õ  da  extracção  do  ouro,  prata,  âmbar ,  e  marfim  ,  que 
os  Cafres  coílumaõ  commutar  por  coufas  de  muito  pouca  va- 

lia :  Em  fim,  faõ  taes  aquellas  terras ,  que  fe  o  génio  Por- 
tugutz  fora  taõ  conftante,  e  induítriofo  emconkrvar,  e 

augmentar  o  que  conquifta  ,  quanto  he  deftemido,  e  re- 
foluto  em  conquiftar  o  que  intenta,  pudera  nellas  eftabe- 
lecer  hum  novo,  e  florenriíTimo  Império.  Mas,  voltan» 
do  á  fundação  da  Fortileza  ,  diremos  hum  notável  íuc- 
ccffo,  acontecido  cntaõ  ,  e  que  pertence  a  efte  dia.  Ar* 

rependido  EIKey  Zufe  da  licença  ,  que  havia  dado  ,  tra- 

tou de  matar  à  traição  os  Portuguezes,  e  lograr-fe  da  For- 
taleza. Prevenio  gente,  e  armas  com  grande  fegredo , 

mas  naõ  tanto  ,  que  o  naõ  penetraíTe  hum  Mouro  cha- 
mado Acotes,  grande  amigo  de  Pedro  de  Anhaya  :  Deu- 

lhe  parte  ,  e  quando  os  Mouros  invcftiraõ  aos  noílos, 
cuidando  ,  que  os  achavaõ  dormindo,  foraõ  recebidos  nas 

boccas  dos  mofquetes,  e  nas  pontas  das  lanças  ,e  os  rom- 

perão com  morte  de  muitos ,  ieguindo-os  até  os  Paços  del- 
Rey  j  Efte  ainda  que  cego  ,  delpedia  do  canto  de  huma 

falia  muitas  azagayas  contra  osquefentia  entrar,  e  fe- 

rio alguns,  e  entre  eiles,  ao  mefmo  Pedro  de  Anhaya.  A- 
codio  nefte  tempo  o  Mouro  Acotcs,  com  cem  homens, 

que  feguiaõ  a  fua  facçaõ  ,  e  pelejou  valerofamente  a  favor 
do;»  Portuguezes  ,  atè  que ,  fendo  morto  ElRey  ,  e  com  tile 
osprincipaes  motoresda  lolevaçaõ,  fe  reduzirão  os  outros 

à  obediência  de  Pedro  de  Anhaya  ,  o  qual  lembrando-fe  do 
muito,  que  era  devedor  ao  Acotes ,  o  fez  Rty  dos  Mou- 

ros de  Sofala ,  e  nella  reynou  atè  morrer ,  confervando- 
O  ij  fe 
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Dia  i?*fe  fempre  vaífallo  de  EIRey  de  Portugal ,  c  em  fiel,  e  agra- 
Tanelr    ̂ ec^a  correípondencia  com  os  Porcuguezcs. 

DECIMOSETIMO  DE  JANEIRO. 
. 

I.   O  Emperador  Theodnzto. 
II*   ///aorta  em  Cananòr. 

III,   Suçce[fo  tnftltce  na  Et  bt  opta  Oriental. 
IV»   A  Infanta  Dona  Maria  Anna  Antónia» 

1. 

HEODOZIO,  Emperador,  o  primeiro  deílc 
nome  ,   e  em  tudo  primeiro.    Foi  Portuguez, 
nafeido  em  Cauca  ,  Cidade  antigamente  íi- 
tuada  na  Província  de  Entre  Douro ,  e  Mi- 

nho ,  entre  Braga  ,  e  Valença.  Renovou 
em  feu  tempo  (  fern  millui  a  de  vícios  ,  nem  de  infor- 

túnios )  as  virtudes  ,  e  felicidades  dos  Auguftos  ,  dos 

Nérvas ,  dos Trajanos.  Com  a  efpada  na  maõ  ,  lempre  ven- 
cedora, mereceo,econftguio  a  Coroa  Imperial,  e  mante- 

ve, no  mais  alto  ponto,  o  rcfpeito  ,  e  reputação  do  Im- 
pério. Foi  Príncipe  dado  por  Deos  [  eíTa  he  a  íígnificaçao 

do  feu  nome  )  para  augmento  ,  e  gloria  da  Igreja,  dcftnior 
da  Fe,  coluna  daChriftandade.  Em  feu  tempo,  acabou  de 

apagar  ,  e  extinguir  as  brazas ,  atè  entaò  vivas,  do  genti- 
lifmo.  Soube  collocar  ,  com  repartição  dilcretiífima  ,  a 

feus  pés  os  inimigos,  no  coração  os  Vaífallos  ,  fobre  aca< 
beça  os  Santos.  Grandes  forão  ,  a  toda  a  luz,  os  que  flo- 
recéraõ  em  leu  tempo  ,  hum  jcronymo  ,  hum  Ambrozio, 
hum  Agoílinho ,  hum  Paulino  ,  hum  Damazo  ,  também 

Portuguez.  Grande  gloria  de  Portuga) !  Que  fahiílem  dei- 
le,  ao  mefmo  tempo  ,  os  dous  Príncipes  íupremos  do  Or- 

be. Morreo  o  grande  Theodozio  na  Cidade  de  Millaõ  , 
anno  de  395.  neíie  dia  ,  coroado  de  acçoens  tão  glorioíãs, 
e  enrequecido  de  tão  efclarecidas  virtudes ,  que  não  fó  o 

celebrarão  com  grandes  elogios  09  mayores  Padres  da  Igre- 

ja 
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jà  i  mâs  a  Grega  o  poz  no  Meoologio  dos  fcus  Santos ,  ve- 'Dia  i?. 
ncrando*o  como   a  gloriofo  Confeííor  de  Chrifto.  x      . "  Janem 

li. 

NO  anno  de  15^5.  Veyo  fobre  a  Fortaleza  de  Ca- 
nanòr  hiim  numtrofo  Exercito  do  C,amori,que  fe 

aífirma  conftar  de  cem  mil  homens  -t  Vinhaõ  cl* 
les  tao  firmes  na  certeza  de  conquiftarem  a  Praça  ,  que 

já  repartiaõ  entre  fi  os  dcfpojos.  Cbegàraõ  ás  obras  exte- 
riores ,  c  encoftando  as  efeadas  em  circuito  ,  fubirão  ou- 

fadamente  mais.  de  dous  mil.  Aqui  fe  vio  hum  conflicto 

horrível :  Laboravaõ  ,  fem  ceflar  as  boccas  de  fogo ,  as 
lanças,  as  íétas  ,  os  alfanges  ,  e  todo  o  outro  género  de 

armas  de  que  fe  vai  ,  em  femelhantes  caíbs  ,  a  ira  ,  e  a 

vingança.  Chegarão  aos  braços  ,  e  atè  os  dentes  íervirão 
de  armas  nefta  fatal  occafião.  O  eílrondo  da  artclharia> 

os  brados  dos  que  pelejnvão  ,  os  gemidos  dos  que  mor» 
não  ,  os  corpos  em  pedaços,  o  fangue  cm  rios ,  tudo  for- 

mava hum  efpeéfcaculo  tcmerolo  ,  c  funefto  j  Venceo,  em 
fim  ,  o  valor  fobre  a  multidão  ,  e  le  retirou  o  inimigo, 

deixando  a  terra  juncada  de  corpos  mortos.  Eíliveraõ  os 

Sacerdotes,  mulheres,  e  meninos  na  Igreja  pedindo,  com 
enternecidas  oraçoens  ,  ao  Senhor  dos  Exércitos ,  o  bom 

fucceífo  de  tão  furiofa  batalha  ,  e  no  mayor  ardor  delia  , 

viraõ  a  mefma  Igreja,  por  largo  tempo,  banhada  de  hu- 

ma  nova,  e  relplandecente  luz  ,•  Parece,  que  prevenia  o 
Ceo  luminárias  a  tao  grande  viótoria.  Era  Governador,  c 

Capitão  da  noíTa  gente ,  Dom  António  de  Noronha  ,  Ca- 

valleiro  nobiliííimo  ,  que  nefta  occafião  obrou  nobihflfi- 
mas  acçoens. 

ih. 

PEIos  annos  de  7  J85.  habitava  as  terras  fronteiras  i 

Ilha  de  Moçambique,  huma  Nação  de  Cafres ,  cha- 
mados Macúas,  gente  barbara  ,  e  feroz, que  vivia  de  con- 

tínuos roubos  ,  c  homicídios  ,  e  ufava  comer  carne  huma- 
na ,  caufando  damno,  e  terror  univerfal  em  todas  as  na- 

çoens 
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Dia  i^.çoens  circunviíinhas ,  de  que  não  cabia  pequena  parte  aos 

e  Portuguezes  ,  quc  moravaó  em  Moçambique  ,  e  tinhão 
fuás  ortas,  cearas ,  e  palmares  na  terra  firme  ,  à  mcice  da- 
quelks  cruéis  gentios ,  que  ,  como  tais,  lhe  faziaõ  ,  a  ca- 

da paífo  ,  graviílimos  iníultos,  e  extorçoens.  Foi  prédio 
caftigallos  ,c  a  efte  fim  te  ajuntarão  quarenta  Portuguezes, 

que  fe  achavão  na  Ilha  ,  capazes  de  tomar  armas  ,  le- 
vando configo  feus  eleravos  ,  e  cafres  domeíticos  ,  e  na 

madrugada  defte  dia  ,  deraõ  fobre  a  principal  povoação 

dos  Maciias,  e  achando-os  defeuidados  ,  dtgolaraõ  boa  par- 
te delles  ,  e  lhe  puzeraõ  fogo  âs  cafas  ,  ou  choupanas  , 

que  por  ferem  de  palha  ,  arderão  brevemente.  Coníegui- 
di  a  empreza  a  tão  pouco  cuífco  ,  e  em  tão  pouco  tem- 

po ,  parecia  haverem  logrado  aquelles  poucos  Portugue- 
zes hum  grande  dia,fcnaõ  pela  viótoria  ,  por  íe  confide* 

rarem  de  (afogados  das  precedentes  opreííoens  ,•  Mas  foi 
para  elies  muito  roayor  o  damno  ,  que  o  remédio  :  Por- 

que os  Maciias  ,  que  eicaparão  ,  unidos  com  outros  de 

outras  povonçoens,  fe  meterão  em  huns  matos,  por  on- 

de fabiaõ  ,  que  haviao  de  voltar  os  Portuguezes  ,•  Efres  , 
na  confiança  de  que  os  inimigos  ficavaõ  deírruidos,  e  taõ 
cortados  do  temor  ,  que  jà  mais  ouzarião  levartar  os 
olhos  para  elies ,  entregarão  as  armas  aos  feus  eícravos,e 
fe  meterão  em  andores  ,  em  que  outres  eferavos  os  leva- 
vão  às  codas,  e  aflim  voltavão  para  Moçambique. à  dc(- 

filada,  como  por  paiz  feguro.  Mas,  quando  menos  o  cui- 
davao  ,  derão  fobre  elles  os  Maciias,  com  tanta  fúria,  e 

tanto  a  tempo  ,  e  Com  tão  boa  ordem  ,  que  apenas  eíca- 
paraõ  trez  Portuguezes  ,  e  alguns  poucos  Cafres  da  fua 
comitiva  ,  que  fe  poderão  efeonder  nas  brenhas.  Ficou  o 
campo  alaftrado  de  corpos  mortos  ,  que  íerviraõ  de  pafto 
á  barbara  voracidade  dos  vencedores  ;  Sendo  cfte  laftimo- 
fo  cafo  huma  nova  confirmação  ,  de  que  o  defprezo  dos 
inimigos,  ainda  que  fracos,  e  vencidos,  coftuma  tornar 
funeftos  os  fucceffos  mais  felices. 

IV. 
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IV.  de 
Janeir. 

NEíle  dia  do  atino  de  16*35.  naceo  em  Madrid  a  In- fante Dona  Maria  Anna  Antónia  filha  de  ElRey  Fi* 

hppc  III.  de  Portugal  ,  e  IV.  de  Caftella  ,  e  da  Rainha 

Dona  Ifabel.   Fale  eco  a  5.  de  Dezembro  de  16*36. 

DECIMO  OITAVO  DE  JANEIRO. 

I.  N ajlem  as  Santas  nove  irmans  Martyres. 
II.  Vtttorta  do  Grande  Duarte  Pacheco  Pereira    contra  os 

Francezes. 

III.  Nafce  a  Senhora  Dona  CathartnaDuqueza  de  Bargança, 
I V.  ElRey  de  Portugal  Dom  Pedro  L 
V.  Diniz  de  Mello  de  Caftro  L  Conde  das  Galvèas. 

VI.  Dom  Fr.  Jorge  de  Santa  Luzia  Bifpo  de  Malaca. 
VII.  Dom  fr.  Manoel  Pinto  Gram  Meflre  de  Malta. 

1. 
E  Cjlcia  ,  matrona  nobiliilíma,  mulher  de  Lú- 

cio Cayo  Atilio,  Varão  confular,  natural  de 

Braga  ,  Governador  de  Portugal  pelos  Ro- 
manos, nakèfão  de  hum  parto  nove  filhas: 

Podia  ler  effeito  da  natureza,  masfoy,  íem 

duvida,  dilpofiçaõ  ,  e  providencia  fuperior.  Teve  Calcia 

por  afronta  o  parto  ,  e  tomou  humarefolução cruel ,  e  a- 
trociíhma  :  Mandou  fecretamente  lançar  as  creaturinhas 

mi  dium  rio  :  Seguio  melhor  parecer  cjuem  as  levava,  e 
foi  dar  conta  do  caio  a  Santo  Ovidio  ,  que  era  por  aquelle 

rempo,  Arcebiípo  de  Braga  j  Vio  o  Sanro  as  já  venturo- 
ias  meninas  com  entranhas  de  piedade  (  que  não  acharão 

nas  que  lhe  derão  o  fer  ,  e  logo  as  bautizou  ,  e  bufeou ,  e  te- 
ve modo  de  as  mandar  criar.  Poz-lhe  noBautifmo  os  no. 

,  mes  de  Genebra  ,  íEufemia  ,  Victoria ,  Marciana ,  Germana, 
Marinha  ,  Quitéria,  Baziliza,  Uvilgeforte.    Crecerão  em annos, 
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Paftor  as 

da  per- 

em  con- 
templação perpetua.  Coofagraraõ  a  Tua  pureza  a  Dcos  ,  # 

com  cila  os  íeus  coraçoens,  e  todos  os  feus  afTeótos  •  Eraò, 
e:n  fim,  nove  Anjos  em  carne,  c  podiaõ,  com  proporcio- 

nada diviíaõ,  ter  lugar  nos  nove  Coros.  Levantou-fe  por 
aquelle  tempo  em  Braga  huma  terrível  perfecuçaõ  contra 
osChriftãos,  e  fendo  denunciadas  as  Tantas  irmãos,  foraÕ 

levadas  à  preknça  de  feu  pay  ,  que  naò  fabia.,  que  o  era 

deilas  :  Elias,  porém,  o  fabiaõ  pelas  noticias,  que  o  San- 
to Àrcebiípo  Ovidio  lhe  dera.  Perguntou-lhe  Atiiio  cujas 

filhas  craõ  ,  e  que  ley  prof  ífavaÕ  ?  Rcfpondeo-Jhe  Gene- 
bra ,  em  nome  de  todas  ,  que  eraõ  fuás  filhas  i  e  que  pro- 

feíTavaõ  a  Ley  deChrifto,  e  por  ella  cítavaõ  promptas  a 
d3r  o  langue,  e  a  vidi.  Atónito  Atiiio  com  a  repoíta  da 
Santa  Virgem,  fez  logo  vir  alii  fua  mulher  Calcia ,  a  qual 

confrontando  o  que  ouvia  com  o  fuccelío  paliado ,  as  re- 
conheceo  por  rilhas.  Entaõ  fe  vio  huma  notável  contra- 

dição de  effeitos,  fendo  igual  a  cauía.  A  mãy  as  abraçou 
com  enternecidas  lagrimas :  O  pay  as  tratou  com  grande 

feveridade,  e  rigor  ,  ou  negando-fe  ao  credito  de  huma 
taõ  eílranha  novidade,  ou  antepondo  as  obrigaçoens  do 
officio  aos  impulíos  da  natureza  j  Mandou  ,  que  foílem 
cruelmente  atormentadas ;  Forem  Calcia  ,  com  fineza  de 

may  ,  com  induftria  de  mulher  ,  teve  traça  para  as  pôr 

ern  lugar  feguro,  aconcelhando-lhe  ,  que  déífem  tempo 
à  ira  de  íeu  pay  ,  que,  tal  vez,  páífada  aquella  primeira 

indignação  ,  tomaria  melhor  concelho.  Vendo-fe  as,San- 

tas  Virgens  na  fua  liberdade,  pondo-fe  de  novo  nas  mãos 
di  Providencia  ,  feguio  cada  huma  caminho  difTerente; 
mas  o  fucceíTo  foi  o  mefmo  em  todas ,  porque  todas  ,  em 

diverfos  lugares,  confeguiraõ  a  Coroa  do  martyrio.  Da- 
remos noticia  de  cada  huma  em  leu  próprio  dia.  Ntfte, 

celebravaõ  a  feita  de  todas  antigamente  muitas  Igrejas  de 

Hefpanha. 

II. 
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ir  de 

PElos  annos  de  1  509.  infeítava  hum  Coifado  Francez 

chamado  Mondragon  as  cofias  defte  Reyno  ,  com 

quatro  Fragatas  ,  e  havia  feito  graves  damnos.  Mandou 

EIRey  Dom  Manoel,  com  outras  tantas  veiias,  a  Duar- 
te Pacheco  Pereira  (  cuja  peífoa ,  e  nome,  ainda  entaõ, 

eraõ  o  emprego  da  fama  ,  como  ,  pouco  depois ,  foraõ 

o  defpojo  da  inveja  )  em  bufca  do  Coííario  ,  e  cnccn-' 
trando-fe  com  e!le,  na  altura  do  Cabo,  chamado  de //- 
rits  terra ,  ie  travarão  furioíãmente,  e  depois  de  hujn  bem 

difputado  combate  ,  metida  no  fundo  huma  das  Fragata» 

inimigas,  rendidas  as  trez  ,  e  prizioneiro  o  mefmo  Mon- 
dragon, entrou  Duarte  Pacheco  vi&oriofo  em  Lisboa  lo- 

grando os  aplaufos,  que  merecia  por  acçaõ  taõ  i!luftre,a 
qual  fuccedeu  nefte  dia,  no  anno  aííima  referido. 

iii. 

NEfte  dia  ,  anno  de  1540,  nafceo  a  Senhora  Dona 
Catharina  ,  neta  de  EIRey  Dom  Manoel  ,  e  filha 

do  Infante  Dom  Duarte  Duque  de  Guimaraens  ,  e  da  in- 
fante Dona  Ifabel  ,  filha  de  Dom  Jayme  IV.  Duque  de 

Bargança.    Foi  a  Senhora   Dona  Catharina   Duqueza  deiy.deFea 

Bargança,  e  herdeira  dos  Reynos  de  Portugal.  Deita  Se-  vere,r.°- 
l  r  11  i-  l5' de nhora  falíamos  em  outros  dias.  Novébro 

IV. 

Ora  Pedro,  Rey  de  Portugal  I.  de  nome,  c  oira* 
vo  na  ordem  dos  Reys  Portuguezes  ,•  Foi  chamado 

o  Cru  ,  ou  cruel,  que  tudo  vem  a  ler  o  mefmo  na  lin- 
goagem  antiga.  Alguns  Efcritores  lhe  quizerão  dou- 

rar eira  nódoa  ,  chamando-lhe  ,  em  lugar  de  cruel  ,  o 
jufticeiro  y  Mas  ,  fe  havemos  de  fallar  fem  paixaõ  ,  naõ 
fe  pode  negar,  que  em  muitas  das  execuçoens ,  que  cftc 
Rey  fez  ,  fe  defviou  daquelle  meyo  ,  em  que  confifte  a 
virtude  da  juftiça ,  e  declinou  para  o  extremo  viciòfo  da 

P  cruel- 
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Dia  14.  crueldade.   Nenhuma  ley  Divina,   nem  humana  ,  permi- 
,      .     te  caftigar  aos  reos,  c  muito  menos  com  penas  capitães, 
Janeir.  ff  1  j  ci 
J  e  atroz  $  ,   (em  lerem  ouvidos,  e  convencidos  ,   na  ror- 

rea  ,  que  dilpoem  todo  o  Direito  natural,  e  pofirivo.  Ve- 
jamos agora  o  que  EIRey  Dom  Pedro  fez.  Lego  ,  que 

entrou  a  reynar  ,  paóteou  com  feu  fobrinho  ,  também 

Pedro,  e  também  cruel,  Rey  de  Caftella  ,  que  fe  entre- 

gaíTem  mutuamente  os  Fidalgos,  que  íe  haviaò  refugia- 
do à  fombra  da  fua  protecção,  e  viviaõ  debaixo  da  fua 

fé  Real.  E  quem  defeulparâ  efte  contrato  ,  ou  ajufte ,  raõ 
injufto  ?  Fizeraõ  no  douí»  Reys  coroados,  e  hc  certo,  que 

naõ  o  faria  qualquer  homem  de  bem.  Entregou  logo  EI- 
Rey de  Portugal  ao  de  Caftella  (  que  foi  o  mefmo  que 

entregallos  ao  fuplicio  )  a  Dom  Pedro  Nunes  de.Guímaõ, 
Adiantado  mor  do  Reyno  de  Leaõ  ,  a  Mem  Rodrigues 
Tenório,  a  Fernando  Gudiel  de  Toledo ,  e  a  Fortaõ  San» 

ches  Calderon.  Tratou  EIRey  de  Caftella  de  entregar  a 

Pedro  Coelho  ,  Diogo  Lopes  Pacheco  ,  e  Álvaro  Gon- 
çalves, matadores  de  Dona  Igncz  de  Caftro  (  que  era  to- 

da a  anciã  do  Portugucz  )  e  mandando-os  prender,  íuc- 
cedeu  ,  que  naquelle  dia  havia  o  Pacheco  fahido  à  caça. 
Mandou  logo  EIRey  pôr  guardas  nas  portas  da  Cidade  , 
para  que  naõ  fahiflTe  delia  a  noticia  da  prizaõ  dos  dous. 
N30  íe  reparou  em  hum  mendigo  ,  e  cfte  ,  que  na  cafa 
do  Pacheco  coftumava  receber  efmóla  ,  e  fendo  pobre, 

naõ  o  era  de  efpiriros  generofos,  bufeou  ,  com  toda  a  di- 
ligencia ,  ao  feu  bemfeitor  ,  e  o  avifou  do  que  paliava  , 

e  fobre  o  avifo  ,  lhe  deu  hum  bom  concelho  ,  e  foi ,  que, 

veftido  no  feu  roupaõ  ,  fahiífe  fem  dilação  de  Caftella. 

AíTim  o  fez  ,  e  disfarçado  entre  huns  almocreves  ,  trat.-m- 
do-fe  como  hum  dellés,  paffou  a  Aragnõ,  e  dal!i  2  Fran- 

ça. Foraõ  trazidos  a  Portugal,  e  logo  à  prezença  delRty, 

Pedro  Coelho,  e  Álvaro  Gonçalves  ;  E  vendo-íe  o  Coe» 
lho  ferido  da  maõ  de  EIRey  com  hum  açoute  ,  que  fem- 
pre  trazia  coníigo  ,  rompeu  em  publicas  injurias  contra  o 

mefmo  Rey  ,objetando-lhe  principalmente  a  falia  fé,  com 
que  havia  difpofto  a  fua  prizaõ.  Entaõ  diíTe  EÍRey  para 
os  circundantes.  Olà  trazeyme  cebola,  e  vinagre  para  efi 
te  coelho.   Moftrando  com  cftas  palavras ,  que  antes  o  que» 

ria 
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ria  aíTado  ,  do  que  aílíro  j  Logo  lhe  mandou  arrancar  oDl"^ 
coração  pelos  peitos  ,  c  ao  Gonçalves ,  pelas  coitas,  e, 

eiró  do  Palácio,  c 
Ih-  mandoa  queimar  os  corpos  no  cerre 
íc  poz  a  jantar  a  huma  janclla,   vendo  as  fogueiras,  que 
eraõ  a  melhor  falça  dos  gaizados,  que  comia.   A  efte  tom, 
deu  outros  muitoi  caíligos  ,  fem  forma   de  JUÍ20  ,  e  fem 

ouvir  as  partes,   naô  valendo  para  etle ,   nem  a  differença 

dacalidade,   nem  o  foro  da  Igreja.   Sabendo,  que  a  mu- 
lher   de  hum  mercador  da  rua  nova  de  Lisboa,  lhe  fazia 

adultério  ,  e  entendendo  ,  que  em  quanto  o  mercador  an« 
dava  em  hum  feftejo,  diante  do  proptio  Rey  ,  feria  tem- 

po de  eftarem  juntos  os  cúmplices,  lhe  mandou  a  jufti- 
ça  a  caía,  e  logo  nella  foi  degolado  o  adultero  ,  e  a  mu- 

lher queimada  também  logo,  em  forma  ,   que  quando   o 
marido  voltou  para  cafa  ,  íem  noticia  precedente,  achou 
vingada  a  fua  injuria  com  aquelle  caftigo  j  Fm  memoiia 
dclle  ,  vemos  ainda  hoje,   cm  duas  colunas  diquelia  rua, 
formadas  duas  cabeças  de  homem  ,  e  de  mulher,    A  hum 
Cavaíleiro  de  Entre  Douro,   e  Minho,    mandou  cortar   a 

cabeça  ,  por  haver  certado  os  arcos  de  huma  cuba  a  hum 
lavrador.   A  hum  Clérigo  ,  a  quem    o  Juizo   Ecclcíiaftico 

Condenou  em  íuípençaõ  de  Ordens  ,  por  matar  hum  pe- 
dreiro, roandr>u  matar  por  outro  homem  do  mefmo  o/H- 

cio  ,  e  depois   o  condenou    na  íuípençaõ   delie.    Ouvindo 
chamar  a  hum  a  mulher  roncada  ,  que  he  o  meíiro,  que 
foiçada  ,  perguntou  a  cauía  ;   E  dizendo  lhe  ,  que  o  ho« 
roem  ,  que   agora  era   leu  marido  ,   a  forçar3  antes  de  o 
fer ,   o  mandou  enforcar ,  fendo  o  delito  já  de  muitos  an- 
nos,  e  havendo  muitos  ,  que  viviaõ  cazados  ,   e  com  fi- 

lhos. Sabendo ,  que  hum  moço  dera  huma  bofetada    em 

feu  pay  ,  fez  vir  a  máy  à  íua  preícnça  ,  e  (  períusdido ,  que 
aquelle    moço    não    era    filho  daquelie  homem  )  a    per» 
fuadio,  e  obrigou    a  que  depuzeífe    a  verdade  ,  e  corfeí- 
fou,  que  era  filho  de  hum  certo  Rtligiofo,  a  efte  man- 

dou meter  em  hum  cortiço  ,  e  o  mandou  cerrar  vivo.  A 

hum  eícudeiro  feu,  e  muito  [eu  privado,  mandou  caftrar, 
por  íaber ,  que  converfava  com  a  mulher  de  hum  Minif- 
tro  de  juftiçi.   Mandou  enforcar  a  hum  Efcrivaõ  ,   por  ha- 

ver recebido  huma  pequena  quantia, contra  o  Regimento 
P  ij  do 

aneiro. 



nó  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  18.  do  íeu  oíficio.    Queixandofc-lhe  hom  porteiro  de  que  cer- 
,  *k     to  Fidalgo  lhe  dera  huma  punhada, e  lhe  arrepella?a2sbar- 
Taneiro.  L  ,  .  -,    ■         ,  n  r 
J  fc>as,  voltou  para  num  Corregedor,  que  eltava  prcknte,  e 

acodindo  comas  mãos  a  cara  ,  lhe  dizia:  Ac(jdw.e  Corre* 
gedor  y  que  me  arrepellárao  ai  borhas  y  e  me  cieraõ  hv.ma  fu- 
nhada ;  E  logo  foi  degolado  o  delinquente.  Nsô  negamos, 
que  feriaõ  bera  merecidos  eftescaftigcs ;  Mas  he  certo  ,que 
não  foráo  bem  executados  ,  porque  excederão  no  modo ,  e 
circunftancias.  Em  tanta  dureza  de  génio ,  fe  criàraô  gran- 

7-dc  ja-des  extremos  de  ternura.  Amou  [  como  dizemos  ncutiapar» 
te  ]  com  terniííimos  aífectos  a  Dona  Ignez  de  Caftro  em  vi- 

da. Sentio  de  tal  modo ,  ou  tão  fem  elie  ,  a  íua  morte  ,  que 
fe  entendeo,  que  enlouquecia  ,  e  quatro  annos  depois  de 
morta  ,  a  coroou  Rainha  ,  (  como  também  cm  outra  pai  te 

dizemos.  )  Teve  huma  grande  excellencia  de  Rey  ,  p(  r- 
que  foi  grandiofo  ,  e  liberal  por  extremo.  Quando  o  vef- 
tiaõ  ,  encomendava,  que  lhe  deixaííem  o  cinto  bem  lar- 

go, por  lhe  ficarem  ,  dizia  ,  os  braços  mai*  deíembaraça- 
dos  para  fazer  mercez.  Affirmava  [  à  imitação  do  Empcra- 
dor  Tito:  )  Que  havia  perdido  o  dia,  em  que  deixava  de 
fazer  alguma.  Podemos  affírrnar  deile  ,  que  herdara  de 
íeu  pay  a  braveza  ,  de  leu  avo  a  liberalidade  Armando 
Cavalleiro,  noConvento  de  Saõ  Domingos  de  Lisboa,  a 
Dom  Joaõ  Aífonfo  Tello  ,  deu  meza  franca  ,  por  muitos 
dias ,  na  grande  praça  do  Rocio  ,  a  todos  os  que  quizeraõ 

comer  a  ella ,  que  foi  huma  nunca  vifta  profuzaõ  j  Na  noi- 
te ,  em  que  havia  de  velar  as  armas,  fez  arder  finco  mil 

tochas  nas  mãos  de  outros  tantos  homens  pcftos  cm  fi- 
leira» >  defde  o  Palácio  da  Alcáçova  ate  o  Convento  refeii- 

do.  Outras  provas  deu  de  liberalidade  ,  e  magnificência 
Real  j  Mas  ,  de  volta  ,  U  abatia  a  huma  acçaõ  ,  menos 

decente  à  Magcftade  ,  por  mais  ,  que  a  queirarros  âtÇ- 
culpar  com  a  facilidade  ,  e  fingileza  daqueiles  tempos^ 
Sahia  de  noite  pelas  ruas  de  Lisboa  ,  com  vaiios  inftru- 
mentos  ,  e  vozes  ,  e  ocftas  folias  ,  e  muficas ,  andava 

a:è  o  romper  da  manha  ,•  E  por  efte  modo  ,  nem  dor- 
mia, nem  deixiva  dormir  os  mais.  Também  em  feu  tem- 

po occorreu  hum  incidente ,  digno  de  memoria.  Acoitado 

de  kus  vaífallos  (  aos  quaes  íe  fazia  infofrivcl  por  fuás  reti- 

nias) 
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nias)  EiRey    Dom  Pedro    de  Cafteiia  ,  íe  acolheu  a  erteDl*  lS- 
Reyno,  c  veyo  até  a  Viiia  de  Coruche  pedir  ioccorto  a  Taneiro. 
ícu  tio  EIRey  Dom  Pedro  de  Portugal  ;  Eftava  efte  encaô 
na  Viiia  de  Santarém  ,  e  na  pouca  diftancia ,  que  ha  enr 
tre  ambas  ,   eítava  muito   longe    de  condecender  com  o 
que  o  íobrinho  pertendia  ,  e  naô  io  ihe  negou  o  foccorro, 

mas  nem  íhe  quiz  failar.  Parece  outro  novo  género  de  cru- 
eldade!  Mas  o  CaíTelhano  ,   peias  fuás ,   era  indigno  der  fa- 

vor ,  c  o  Portuguez  entenderia  ,  que  naõ  devia   pertur^ 

bar  inutilmente   a  paz    de  feus  vaííallos  contra    as  máxi- 

mas   da  politica,  quedifpoem  ,  fc-r  muito  conveniente  a 
hum  Reyno  a  guerra  civil  doviilnho,   ie  hc  mais  pode- 
lofo.  Em  fim ,  EIRey  dcCaftella  ,  cleumando  furores,   e 
ameaçando  vinganças ,  partio  para  Gaiiza  ,  acompanhado 

de  alguns  Fidaígos  Portuguezes  ,   os   quaes  no  caminho 
lhe  furtarão  a  Dona  Leonor,   filha   de  D(  m  Henrique,  ir- 

mão  do  mefmo  Rcy  ,  c  f,u  roayor  inimigo.    Chcmavão* 
lhe  Dona  Leonor   dos  Leoens  ,  porque  EIRey  Dom  Pe- 

dro a  mandou  lançar  a  huns  Leoens  fr.rrintos ,   os  quaes 

[  menos  f,<ozrs  ,  que  clle  )   lhe  naõ  fizeraõ  a  menor  or- 
ieuíaj   Agora  a  trazia  com  figo  ,  para  vingar  nclla,   as  de 

feu  irmãvi  ,•    Mas  os  Fidalgos  Portcgutzes  ,  cem  rtfcluçr.õ 
gen?rofa  lha   furtarão    (  cemo  difltmos  )    e  a   mandarão 
a  Dum  Henrique  ícu  pay.   Crzou  EIRey  Dom  Pedro  com 
Dona  Conítança,   filha  de  Dom  Joaõ   Manoel,    de  quem 
teve:  Dom  Luiz,   que  morreu  menino :   Dom  Fernando, 
que  foccedeu  na  Coroa:  Dona  Maria  ,  que  cszcu  cem  Dom 

Fernando  Infante  de  Aragão  ,  filho  de  EIRey  Dom  Affon- 
ío  IV.   e  da  Rainha   Dona  Leonor.    Cazou  fegunda  vez 

(  íegundo  a  fama)  com  Dona  Ignez  deCafho,  de  quem 
teve:    DomAífonío,  que  morreu  menino:   Dom  Diniz: 
Dom  Joaô  :  Dona  Beatriz  :  Naõ  legitimo  ,  teve  Dom  Joaõ 
Meftre  de  Aviz  ,  depois  Rcy.    Teve  EIRey   Dom  Pedro 
muito  particular  ,  c  afíc&uofa  devoção  ao  Apoftolo  Saõ 

Bartholomeu:  Afiuma-íe  ,  que  muito  pouco  depois  óecC- 
pirar  ,  tornou  a  viver  ,   por  interceílaõ  do  mefmo  Santo, 
c  eípecial  dií  penfaçaô  de  Deos  ,  e  fe  confcíTou    de  hum 

peccado ,  que  lhe  gravava  a  conciencia  ,  e  logo  efpiroa 

outra  vez 3  Tanto  importa  o  merecer,  com  devotos  af- fectos, 



ns  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  18.  fcótos ,   a  graça  de  hum  grande  valedor  para  com  a  Di- 

de     Yina  Magcftade.   Morreu  nefte  dia ,  na  Villa  de  Eftremcz, 

■floanno  de  1368.   Viveo  quarenta  ecitoj   Reynou  dez. 
Jaz  qo  RealMoftciro  de  Alcobaça. 

v. 
Inizde  Mello  de  Caftro,  filho  terceiro  de  Jeronymo 

de  Mello  de  Caftro  ,   e  de  Dona   Maria  JeícfaCor- 
te-Real  ,  famílias    de  igual  efplendor  ,   que  antiguidade; 
Na  acclamaçaõ  do  íenhor  Rey  Dom  Joaõ  IV.   paííou  a 

fervir  na  Província  d«  Alem-Tejo  com  o  Conde  de  Vi- 
miofo ,  e  naõ  tendo  mais  ,  que  dezafeis  annos  de  idade, 
fe  fazia  refpeitar  de  feus  mayores:  No  difeurfo  de  taõ  di- 

latada guerra  ,  pelejou  cento  e  onze  vezes  com  os  Cafte- 
lhanos,  e  fempre  cem  huma  taõ  igual  felicidade  ,  que  pa- 

rece ,   que  a  fortuna  ,  em  veneração    do  feu  procedimen- 
to,  e  valor  ,  fe  tinha  efquecido  da  fua  inconftancia  •  Em 

differentes  occafioens,   recebeu  vinte  c  duas  feridas,  cu- 

jo fangue  illuíti  emente  derramado  ,  honrou  naquetlc  fe- 
culo  as  noíías  A^mas  j   e  nefte,  a  fua  memoria.   Achtu-fe 
nas  cinco  batalhas  de  Montijo,  Saò  Miguel  ,  Linhas  de 

Elvas,  Aaieyxial,  c  Montes  claros :  Na  primeira    folda- 
do,  na  fegunda,  e  terceira,  Teaente  General  da  cavaila- 
ria,  e  General  delia  na  quarta  ,  e  quinta  j  Em  todas,  foi 

hum  dos  principaes  inftrumentos  da  victoria  ,   pois  man- 
dando,  e  pelejando  ao  mefmo  tempo,  aílegurava  osfuc* 

ceífos ,  já  com  o  valor  ,  já  com  a  diícipiina.   Em  fatisfa- 
çaò  de  taõ  honrados  ferviços  ,  lhe  deu  o  íenhor  Rey  D. 
Pedro  II.   o  titulo  de  Conde  das  Galvéas  ,  que  íe  confer» 
va  na  fua  família  ,  recebendo  fegunda   grandeza    na  me- 

moria   de  taõ  famofo  aícendente.   Pela  nova  guerra,  que 
fez  Portugal  a  Caftella,  a  favor  daíucceflaõ  do  Archidu- 
que  Carlos ,  depois  Emperador,  o  nomeou  o  mefmo  íenhor 
Rey  Dom  Pedro,  do  feu  Confelho  de  Eftado ,   e  Gover- 

nador das  Armas  do  Exercito  do  Alem-Tejo  ;   F  pofto,  que 
fe  achava  já  com  oitenta  e  trez  annos  ,  regulando  a  fua 

idade  pelo  feu  efpirito  ,  dcíempcnhou  gloiiofamcnte  hu- 
ma ,  e  oatra  oceupaçaõ  ,  coroando   as  fuás  ultimas  ac- 

çoens, 
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çorns,   com  a  tomada  de  Valença  ,  c  rendimento  de  Al-Diai& 

buquerqur:    Praças  A   que.  como  em  eloiia  do  feu  nome,T     c 
cr-  l    1  •        •     j     r»  1      c  1  t  •     Ja,^r. 
ie  eoniervao  na  obediência  de  Portugal,  haleceo  em  Lis- 

boa nefte  dia  ,  anno  de  1709.  com  oitenta  e  cinco  de 

idade.  Eftá  íepulrado  na  Capella  mó;  dosEremit3s  de  Saõ 
Paulo  ,  onde  dJcanção  fuás  cinzas  ,  ennobrecmdo  a  íua 
pcílct idade  com  a  lua  memoria. 

vi. 

DOm  Frey  Jorge  de  Santa  Luzia  ,  natural  de  Aveiro, 

Religiolu  de  Saô  Domingos  ,  primeiro  Biípo  de 

Maiaca ,  que  governou  lantamente  dez  annos,  c  o  Arce- 
bifpado  de  Goa  quatorze  mezes,  com  íuas  oraçoens  ,  e 
exercicios  afugentou  da  Dioceíi  de  Malaca  os  dragoens 

chamados  ramoens,  inimigos  eípcciaes  dos  homens  ,  qie 
continuamente  matavaõ  muitos,  e  de  ncite  entravaõ  nas 

caías  ,  de  cjue  ficou  livre  aouclie  Paiz  até  o  pvelente.  Por 
íer  Prelado  zelofo  ,  intentarão  dar-lhe  veneno  em  huma 

iguaria  ,  cjue  elle  por  revelação  divina  conheceo  ,  mas 

naõ  delcobrio  os  culpados.  Com  eípinto  profético  avifou 
ao  Governador  de  Malaca,  que  íe  achava  defarmado,  e 
deícuidado  dos  Achcns,  por  haver  pazes  com  elles,que 

ie  preparaffe  ,  porque  na  noite  do  dia  feguinte  feria  a  Ci- 
dade acometida  repentinamente  por  aquelles  fingidos  ami- 

gos ,  e  com  muito  grande  poder.  Todos  íe  riaõ  do  avi- 
Jo  ,  fó  o  Governador,  que  tinha  o  Bifpo  por  Santo,  lhe 
deu  credito,  e  fe  preparou  a  efperar  os  Achens,  que  com 
cíFeito  chegarão  na  íeguinte  noite  cem  huma  poderofa 

armada  ,  a  qual  ,  como  era  efperada  ,  roi  rebatida  com 
perda  de  muitas  nàos ,  eda  mayor  parte  dos  Achens.  Por 
iè  achar  cançado  do  muito  trabalho  ,  e  dezejar  morrer 

na  fua  Religião,  renunciou  o  Bifpado,  e  te  retirou  para 
o  Convento  de  Saõ  Domingos  de  Goa.  Eflavaõ  no  porto 
de  Malaca  duas  nàos,  huma  muito  velha,  e  outra  nova, 

e  por  mais  deligencias  que  fe  fizeraõ  para  que  fe  embar- 
calTe  na  nova  por  melhor,  e  mais  íegura ,  naõ  fe  pode 
confeguir,  que  deixaíTe  de  fe  embarcar,  como  embarcou, 

na  nâo  velha  ,  que  todos  avaliavaõ  por  muito  perigofa  j 

c  o 
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DíaiS. eo  fervo  de  Deos  com  lume  profético   por  mais  fegura. 
,      .     Aflím  o  moftrou  o  íocceíío  ,   porque  a  nào  nova  ie  íu- 

J  mergio  no  mar  com  toda  a  gente  ,   e  carga  cjue  levava, 
c  a  velha  chegou  com  proípera  viagem  a  Baçaim.  Com 
o  mefrao  dom  profético  aconfelhou  ,  e  períuadio  ao  gran* 
de  Vice»Rey  ,  e  Capitão  General  Dom  Luiz  de  Ataide  , 
que  fe  achava  foçobrado  ,  e  inquieto  com  o  cerco  ,  que 
o  Idalcaõ  ,  e  outros  Reys  coligados  tinhaõ  pofto  à  Cida- 

de de  Goa,  que  íahiííe  delia  com  todo  o  poder  que  tinha, 
e  foífe  acometer  o  grande  Exercito  contrario  no  íicio  ,  e 

paíío  ,que  divide  a  Ilha  dâ  terra  firme ;  porque  fem  dúvi- 
da fe  havia  de  recolher  com  gloriofo  triunfo.  Só  com  ef- 

te  voto,  e  contra  os  de  todos  (  que  diziaõ  fer  temerida- 
de expor  ao  fucceíTo  de  huma  batalha  ,  na  qual  fe  Te  per- 

ÒqÍ^c  ,  fe  perdia  de  huma  yez  toda  a  índia  )  fe  animou 
aquelle  valerofo  Capitão  com  a  perfuaçaõ  que  lhe  fazia  o 
fervo  de  Deos,  íahio,  pelejou,  venceo,  e  confeguio  hu- 

ma das  mayores  batalhas,  que  o  braço  Portuguez  ganhou 
■4-  de  na  índia,  de  que  no  feu  dia  daremos  mayor  noticia.  Foi 

r?  '  grande  bemfeitor  da  fua  Religião.  Fundou  ,  e  dotou  o 
Convento  de  Almada  da  fua  mefma  Ordem  ,  e  fem  que- 

rer o  titulo  de  feu  fundador  ,  o  deu  a  feu  grande  amigo 
o  Padre  Meftre  Frey  Francilco  Foreiro  ;  porque  deíie 
mundo  eftimava  mais  a  amifade ,  que  a  vaidade  ,  e  fó  de 
Deos  queria  a  remuneração.  Viveo  ate  o  fim  da  vida  em 
fanta  pobreza,  e  faleceo  neíte  dia  do  anno  de  1570. 

vi. 

EM  Valeta  da  Ilha  de  Malta  ,  foi  eleito  nefte  diá  de 
p  F741;  com  unanimidade  dos  Eleitores  ,  em  Gram 

Meftre  da  Ordem  de  Jerufalem ,  Dom  Frey  Manoel  Pin- 
to da  Fonfeca ,  natural  da  Cidade  de  Lamego  ,  e  o  quin- 

to Cavalleiro  Portuguez  ,  que  fubio  àquella  grande  dig- 
nidade. 

DECL 
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j  -íncir, 

DECIMONONO  DE  JANEIRO. 

I.  Sarna  Germana. 

II.  Morte  lafitmofa  do  Padre  Franctfco  Soares  Lufitano. 
III.  Incendi»  fatal  em  Ormus. 
IV.  Sucie (fo  tnfelice  do  infante  Dom  Fernando. 
Y.^Defende  Joaõ  da  Syfva  a  Cidade  de  Malaca  contra  o 

Achem. 

VI.  A\tfiaÒ'Je  os  Reys  de  Portugal  com  os  de  Cafiella  ,  e  fe 
faz  o  acio  das  trocas  das  duas  Prmcezas  do  Brafrf ,  e  de 
Afturtas. 

I. 

E  Hefpanha  paííou  Santa  Germana  ,  huma 
das  nove  irmans  Bracarenfts ,  a  Africa  ,  guia- 

da fem  duvida  de  Providencia  fuperior ,  que 
lhe  havia  prevenido  a  Coroa  na  Cidade  de 
Caxthago,  onde  padeceu  em  defença  da  Fè 

com  oiço  companheiros ,  Paulo  ,  Geroncio ,  Januário  ,  Sa- 
turnino, SucceíTo ,  Júlio,  Caíta,  e  Pia,  [  Todos  ,  fegun- 

do  fe  pode  crer  ,  Portugutzes  ,  em  grande  gloria  de 

Portugal  ,  que  a  teve  de  dar  Martyres  para  todas  as  par- 
tes do  Mundo. 

': 

II. 

POr  occafiaõ  do  grande  perigo  ,  em  que  fe  vio  Portu- 

gal no  anno  de  1^58,  fendo  invadida  poderofamen' 
te  pelos  Caftelhanos  a  Praça  de  Elvas, e  achando-fe  o  nof- 
ío  Exercito  com  grande  diminuição,  nafeida  do  contagio 

mortal,  que  lhe  fobreveyo  ,  quando,  pouco  antes,  ata- 
cava Badajoz  ,  foi  precifo  puxar  pelas  guarniçoens  das 

Praças,  e  pôr  nellas  a' gente  bizonha  ,  que  fe  pode  ajun- 
tar de  varias  terras.  Nefta  confternaçaô,  fe  achou  a  Uni- 

veríidade  de  Évora  obrigada  a  trocar  o  exercício  das  le- 

Q.  trás, 
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Dia  letras  ,  pelos  perigos  da  guerra  ,  a  toga  pela  malha  ,  á 

.     penna  pela  lança.   Partirão  a  prefídiar  a  Praça  de  Jurume- 
J  nha  os  Eíludantes  de  idade  competente -}  Sendo  entre  ou- 

tros Religiofos  da  Companhia  ,  o  feu  principal  condu- 
ótor  o  Padre  Francifco  Soares,  (  a  quem  chamai aõ  Lu- 
íitano,  em  diftinçaõ  do  Granatence)  Reitor,  que  então 

era,  da  mefma  Univerfidade  ,  natural  da  Villa  de  Tor- 
res vedras  no  Arcebifpado  de  Lisboa.  Alojavão  os  Padres 

com  os  Eftudantes  mais  luzidos,  em  humas  cafas  íitua- 
das  ,  e  fobre  o  armazém  da  pólvora  ,  e  nefte  dia  ,  anno 

de  í  6  j o.  Te  pegou  nella  o  fogo  (  íe  acafo  ,  ou  de  pre- 
pofito  ,  naõ  fe  labe  ).  Voaraõ  improvifamente  as  cafas, 

e  todos  os  que  nellas  eítavaõ  ,  e  todos  cahiraõ  deípeda- 
çados  entre  as  ruinas.  Foi  muito  para  fentir  hum  íucceíTo 

taõ  infelice  ,  e  fez  mayor  o  fentimento  â  morte  do  Pa- 

dre Soares  j  O  qual  hia  dando  claras  provas,  de  compe- 
tir com  o  outro  do  feu  nome,  aííim  na  comprehençaõ  das 

feiencias  ,  como  na  multidão  dos  volumes  ,  le  a  morte 

lhe  não  aralhara  os  progreílos.  Havia  dado  a  luz  toda  a 
Filofofia  em  quatro  tomos,  que  por  fua  profundidade ,  e 

clareza,  confeguiraõ  ,  no  Orbe  literário,  univerfaes  cíti- 
maçoens.  Intentava  dar-nos  toda  a  Theologia  ptlo  mef- 
mo  methodo  ,  da  qual  deixou  boa  parte  ,  capaz  de  le  en- 

tregar à  imprença-  Mas  a  morte  esfria  tudo.  Depois  del- 
ia ,  fe  imprimio  hum  tomo  leu  ,  da  Virtude  ,  e  Sacra- 

mento da  Penitencia  ,  que  deixou  acabado.  Do  meímo 
modo  deixou  outro  das  Ceníuras  Eccltfiaíricas ,  e  da  Buí- 

la  da  Cea ,  que  atégora  fenão  imprimio  j  como  também 

huns  Comentários  fobre  a  primeira  parte  de  Santo  Tho- 
maz,  que  ficarão  acabados. 

iii. 

HAviaõ-fe  folcvado  os  Mouros  da  Cidade,  e  Reyno  de 
Ormus,  contra  osPortuguczes ,  e  em  diverfos  luga- 

res do  mefmo  Reyno ,  nos  matàraõ  à  treiçaÕ  mais  de  cento, 

e  vinte  homens ;  E  recolhidos ,  os  que  efeapárao  ,  á  Forta- 
leza ,  fe  defenderão  com  tanto  valor  de  todo  o  poder  da- 

quelles  bárbaros ,  que  defeonfiados  eíles  de  fe  poderem  man- ter 
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ter  nâmefma  terra  ,  refolveraõ  deixálla  de  todo,  entregan-Diaijj. 

do  primeiro  à  voracidade  das  chamas  a  Cidade  de  Ormús,T  e. 
de  que  o  Reyno  toma  o  nome.  Puzeraõ  efta  refoluçaõ  em 
efFeieo, lançando  fogo  á  Cidade  nefte  dia  ,  anno  de  1 522. 
a  qual  ardeo  por  efpaço  de  cjuatro  dias  com  fuás  noites. 
Era  grande  Iaftima,  e  horror  para  os  noííos ,  verem  tor- 

nar-le  em  cinzas,  tão  brevemente,  huma  povoação  tão  il- 
luítre,  e  de  taõ  nobres  edifícios. 

IV. 

^A  noite  defte  mefmo  dia,  anno  de  14^4.  partio  o 
I  Infante  Dom  Fernando  irmão  delRey  Dom  Affonío 

V.  daVilIa  de  Alcácer  feguer ,  com  intento  de  tcm3r  por 
aííalto  a  Cidade  de  Tangere.    Pedio  licença  aElRey  (que 
fe  achava  então  em  Ceuta)  tão  inconíiderado  em  lha  dar, 

como  o  Infante  em  lha  pedir :  Porque  com  poucas  preven- 

ções ,  e  pouca  gente  ,  fe  arrojou  a  huma  empreza  tãodif- 
fícultofa,  naquelle  mefmo  theatro,   onde  fe  havia  repre- 
fentado  a  tragédia  de  outro  Infante  dofeu  mefmo  nome  ,e 
tio  feu.   Partio  ,  em  fim  ,  ao  pôr  do  Sol  ,  e  foi  cafo  de 

admiração,  o  pouco  gofto,   e  fervor,  com  que  marcha*- 
vão  os  foldados ,  em  outras  occahoens  deftemidos ,  e  ale- 

gres j    Mas,  neíla ,  parece  lhe  adevinhavão  os  coraçoens 

algum   ir.fauílo  íucceíío,  qual  logo  fe  experimentou.    Ao 
fubir  de  hum  outeiro,   virão  de  repente  no  Ceo  hum  tc- 
morofo  Comaa,  que  defpedia  rayos  de  fogo  ,   a  cuja  vif- 
ta,   diífe  hum  nobre  Cavalleiro  ,   por  nome  Gomes  Freire 
de  Andrade   :   Noite  mà  ,  para  quem   te  apaielhas:   Pala* 

vras,  que  depois  paífarão  a  provérbio.    Chegando  à  Ci- 
dade,  lhe  encoftaraõ  efeadas,  e  fobirão  por  cilas  trezen- 

tos Portuguezes  j   Mas  os  Mouros  ,  que  eftavão  preveni- 
dos,  os  rebaterão  com  grande  valor,  e  tiverão  modo,  e 

induílria  para  derrubarem,   e  quebrarem  as  efeadas j   Divi- 
didos aííim  os  noííos,   nem  hnns  podião  foccorrer  aos  ou- 
tros,  nem  os  outros  retirar-fe.   Ncita  fatal  confternsção, 

intentou  o  Infante  íubir  por  huma  efeada,  que  fó  reílava 

inteira,   dizendo,   com  mais  brio  ,  que  aceito:   Que  que- 
ria correr  a  me/ma  fortuna   dos  companheiros  ,  que  havia» 

Q^  ij  fobido  i 
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Dia  ly.fobido  ;  Eílavaõ  eftes  íobre  os  muros  ,   pelejando  contra 
T  !  e.    todo  o  poder  da  Cidade,  onde  havia  mais  de  trez  mil  ho- lane  ir, 

'  mens  de  guerra  ,  alem  dos  Payzanos.  DiíTuadido  ,  com 
fortiflímas  inftancias,  o  Infante  pelos  Fidalgos,  que  com 
elle  eftavão  ,  conhecendo  ,  em  fim  ,  na  infelicidade  do 

íucceíTo  ,  a  fua  temeridade,  fe  retirou  tão  cheyo  de  con- 

fuzaõ  ,  como  viera  de  cfperança,-  Dos  trezentos,  morre- 
rão as  duas  partes  ao  ferro,  mas  vingando  bem  a  morte 

em  muitos  dos  que  lhadavão.  A  terceira  parte  fe  rendeo 
ao  grilhão:  Entre  aquelles ,  foraõ  de  mayor  nome,  Dom 
Gonçalo  Coutinho  Conde  de  Marialva  ,  Dom  Rodrigo 
Coutinho  feu  filho,  Dom  Jorge  de  Caftro  filho  de  Dom 
Álvaro  de  Caftro  ,  que  depois  foi  Conde  de  Monfanto. 
Entre  os  cativos,  Dom  Fernando  Coutinho  Marifcal  do 

Reyno,  e  Diogo  daSylva,  que  depois  foi  primeiro  Con- 
de de  Portalegre. 

v. 
Orria  o  anno  de  i  5  860  quando  fe  começou  a  fentir  em 
Malaca  huma  falra  tão  cxcelTiva  de  mantimentos, 

que  perecia  o  povo  á  pura  fome,  e  houve  mãys  ,que  defef- 
peradas  lançávao  os  filhos  nos  rios,  ou  os  arrojaváo  aspa* 
redes,  para  lhe  apreífarem  a  morte  ,  reputando  por  favor, 

atyrannia.  Os  vivos,  por  muitas  vezes  feaproveitavaõ  dos 
mortos  para  fuftentarem  ávida,  com  horror  da  humani- 

dade •>  Ido  quanto  aos  Gentios  ,  dosquacs  morriaõ  a  mais 
de  cem  cada  dia.  Os  Portuguezes  paífavão  também  gran- 

des miferias,  porque  na  terra  havia  fido  geral  aeílerilida- 
de ,  e  de  fora  eraõ  difíícultolas  as  conduçoens  ,  por  acharem 

aquelles  mares  infeftados  de  inimigos  j  O  Achem,  que  fem- 
pre  ofoinoífo,  naõquiz  perder  tão  opportuna  occafiaò. 
Veyo  fobre  a  Cidade  com  huma  Armada  de  cento,  e  vin- 

te baxeis ,  e  féis  mil  combatentes  ,  julgando  ,  que  delia 

vez  lha  meteria  nas  mãos  ,  fenaõ  o  íeu  poder  ,  a  noífa  de- 
bilidade. Era  Capitão  da  Praç3  Joaõ  da  Sylva,  illuftre,  e 

valerofoCavalleiro,  que  fedifpoz  á  defença  com  reloluçaõ 

mayor,  do  que  permitia  o  laftimoío  eftado  dos  ícus.  De- 
sembarcarão os  inimigos ,  e  acometerão  por  duas  partes; Por 
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Por  ambas,  foraõ  rechaçados  com  tanto  esforço,  que  de-Dl*  !9« 

pois  de  hum  afperrimo-  combate  nosderaõ  vilmente  asc°f"Taneir 
tas ,  bufeando  os  feus  bateis  ,  afogando-fe  muitos  com  a 
anciã  de  entrar  nelles.  Attribuio-fe  a  gloria  defte  dia  a  ef- 
pecial  ,  luperior  protecção  ,  porque  o  laftimofo  eftado  dos 

defenfores  cortava  toda  a  efperança  de  algum  bom  fuc- 
ceíío. 

vi. 
A  vendo  chegado  com  grande  pompa,  e  Mageílade, 

e  com  toda  a  grandeza  dà  fua  Corte  ,  os  Rcys  de  Por- 

tugal á  Cidade  de  Elvas,  ao  pôr  do  Sol  do  dia  anteceden- 

te ,  e  quaíi  à  meímahora,  que  chegarão  á  Cidade  de  Ba- 

dajoz os  Keys  Catholicos  com  a  numerofa  grandeza  de  to- 
da a  fua  Corte  ,  refoiveraõ  fazer  logo  nefte  dia  do  anno 

de  1729.  o  acto  das  trocas  das  duas  SereniíTímas  fenhoras 

Princezas  doBraHí,  e  de  Aíturiasj  para  o  que  concorre- 
rão ambas  as  Cortes  de  Portugal  t  e  Caftella ,  às  caías ,  que 

para  eíte  eríeito  fe  tinhaõ  fabricado  fobre  a  ponte  do  Cava, 
ondehuma  ,  e  outra  entrarão  ao  mefmo  tempo.  Todos  fe 

aviílaraõ  com  íummo  goíto  ,  e  demonítraçoens  de  conten- 
tamento i  e  depois  de  le  abraçarem  ,  e  eftarem  algum  tem- 

po converfando  em  pé  ,  fe  aífentaraõ  defronte  huns  dos 

outros ,  e  chegando-fe  duas  mezas  cubertas  de  tiíTu  r  fe 
aprefentaraõ  os  papeis  pertencentes  àquelles  actos  r  es 
quaes  Suas  Mageílades  aííinaraõ  com  todos  os  Príncipes 
das  duas  Reaes  familias.  Acabado  eíle  acto  foraõ  as  duas 

Camareiras  mores  de  Portugal  beijar  a  maõ  à  Sereniííima 

Senhora  Princeza  doBraíil,  fazendo  reverencia  às  Magef- 
tades ,  e  omelmo  íizcraõ  as  de  Caftella  à  Sereniííima  íe- 

nhora  Princeza  de  Aílurias  ;  21  que  fe  feguiraõ  os  Caval- 

leiros  dehuma,  e  outra  Corte.  Levantaraõ-fe  osReys  pa- 
ra fe  delpedirem  ,  e  eftiveraõ  algum  tempo  fem  fe  poderem 

apartar  ,  reprimindo  as  lagrimas,  a  que  os  provocava  a 
faudade  das  duas  Princezas.  Ambas  feguira5  as  Cortes  dos 

Príncipes  feus  Eípofos.  Suas  Mageílades  ,  e  Altezas,  fe  re- 
colherão com  a  Senhora  Princeza  doBiaíil  a  Elvas  -}  e  ha- 

vendo-fe  apeado  na  Igreja  Cathedral  ,  receberão  Suas  Al- tezas 
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Diaicj.tezas  as  Bênçãos  Nupciaes  do  fenhor  Patriarcha,  a  quê  fe 

e.  feguio  o  Hymno  TeDeum.  Fcftejou  a  praça  de  Elvas  taõ 
gloriofa  função  com  varias  defcargas  dá  fua  artelharia,  e 
os  moradores  delia  com  acclamaçoens ,  luminárias,  e  fogo 

doar,  repetindo  o  que ja  tinhaõ  feito  nas  noites  antece- 
dentes» A  10.  pela  manhaa  beijarão  todos  os  Grandes  a 

maõ  a  Suas  Mageftades,  e  Altezas.  A  Princeza  noíTa  fe- 
nhora  fez  vários  prefentes  aos  fenhores  Infantes  Dom  Pe- 

dro ,  Dom  Francifco  ,  e  Dom  António ,  e  todos  jantarò  em 
publico  com  aífiftencia  de  toda  a  Corte.  Dehoite,  depois 

de  hum  grande  fogo  de  artificio,  houve  no  Paço  huma  fe- 
renata,como  ja  fe tinha  feito  na  noite  antecedente. 

«£&$>  *£S»  «55*  «65*  «§§»«$3»  «$*»I<*9*  «SS>  «£S»*  «§So»-t>g§»  «§§iM5ê§> 

VIGÉSIMO  DE  JANEIRO. 

I.  O  Santo  Rey  Uvamba. 
II.  Acção  memorável  de  Dom  Leoniz  Pereira, 
III.  Nafce  EIRey  Dom  SebafliaÕ. 

IV".  Toma  o  me/mo  Rey  phfje  do  governo  do  Reyno. 
V.  Naufrágio  danao  $ao  Paulo. 
VI.  VtBoria  contra  os  Francezes  no  Rio  de  Janeiro. 
VII.  Dom  Fernão  Marfim  Mafçarenhas. 

VIII.  Cafamento  da  Emperatnz  Dona  Ifabel  com  o  Empera- 
dor  Carlos  P. 

IX.  Grande  Tormenta. 

X.  Morre  o  Infante  Dom  António  filho  dei  Rey  D.  JoaÕ  Hl. 

i. 

SANTO  Rey  Uvamba  Portuguez  natural  da 

Idanha  ,   hoje  nefte  Reyno  povooçaõ  de  pou- 
co nome,    antigamente  Cidade  populofa.  Foi 

eleito  Rey  dos  Godos  em  toda  Helpanha  por 
acclamaçaõ  univerfal,  e  fem  outra  contradição 

mais,  que  a  íua.    Ofeuvalor,   eafua  virtude  levarão  pri- 
meiro os  votos  de  toda  a  Naçaõ,  depois  as  admirnçoens:  Ma- 

gnifico na  Corte  :  Devoto  na  Igreja  :  Deftemido  na  cam- 

panha: 
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panha :  Encheo  ,  c  realçou  as  calidades  de  Príncipe,  de  Dia  20. 
Carholico  ,   de  guerreiro.    Sobre  gloriofas  viclorias ,   que        . 

alcançou  de  ieus  inimigos,  fe  foube  vencera  íi  com  outra-' 
maisilluftre,  e  pondo  a  Coroa  aos  pês  do  dciengano,  fe 

retirou  ao  porco  da  Religião  ,   e  mereceo,    pelos  rigores 

de  huma  vida  penitente  ,huma  morte  fcliciffi ma  ,  que  íuc- 
ccdto  nefte  dia  ,  anno  de  672. 

11. 

COm  prevençoens  dedeusannos,  veyo  finalmente  o 
Achem  no  de  1  j68.1obre  a  Fortaleza  de  Malaca:  Che- 

gou à  viíla  d.íla,  e  em  hum  inftante  apparecco  o  mar  cu- 
berto  de  navios  ,  e  eítes  ,  de  gente  armada  ,  e  difparando 

ao  meímo  tempo  toda  a  artelharia  ,  fizeraó  tremer  ,  e  abal- 

lar  a  Cidade ,  naõ  affim  os  coraçoens  dos  Portuguezes.  An- 
dava entaõ  Dom  Leoniz  Pereira ,  Capitão  da  Fortaleza  , 

jugando  canas  junto  domar  em  obftquio  delRey  Dom  Se- 
baíliaõ  ,  que  fazia  annos  neíle  dia  -,  E  com  generoíidade, 
e  bizarria  militar  ,  mandou,  que  fe  profeguiíle  aflita,  eá 

vifta  do  inimigo  fe  profeguio,  fazendo  os  Cavalkiros  vif- 
tofas  efearamnças ,  e  correndo  carreiras  com  tanto  foce- 
go  ,  defenfado  ,  e  alegria,  como  fe  naquelja  Armada  lhe 
vieííe  ,  fobre  hum  grande  aperto,  hum  poderofo  loccorro. 

Aífím  fabem  os  Varoens  infignes ,  deímentindo  o  pruden- 
te temor ,  alentar  os  léus ,  e  defanimar  os  inimigos. 

iii. 

NOmefmo  dia,  anno  de  1  5  5  1.  nafceo  em  Lisboa  El- 
Rey  Dom  Stbaftiaõ  filho  do  Príncipe  Dom  Joaõ  ,  e  da 

Princeza  Dona  Joanna.  Sobrevieraõ  as  dores  à  Princeza 

pela  meya  noite  ,  e  logo  a  Cidade  toda  fe  commoveo,  e 

iem  detença  fe  fizeraõ  publicas  preces  pelo -bom  fucceílo 

do  parto,  que  fuecedeo  pelas  oito  horas  da  manhãa  •  Huma 
velha,  algumas  horas  ante9,  entrou  em  Saõ  Domingos  , 
e  fez  aííentar  no  Livro  da  Confraria  do  Senhor  Jefus  ao 

Príncipe  Dom  Sebaftiaõ  ,  antevendo  (  como  moftrou  o 
efFeito)  o  nome  ,  eoféxo  do  mefmo  Príncipe  ,  que  ainda 
naõ  era  nafeido  naquella  hora.  IV. 
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. de.  IV. 
Janeir. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  r  565.  tendo  quatorze  de  ida- 
de ,  comeu  EIKcy  Dom  Sebaftiaõ  póííe  do  Rtyno  de 

Portugal,  e  íeus  domínios:  O  Cardeal  Henrique  lho  en- 
tregou ,  e  os  fellos  Reaes ,  em  acto  publico  ,  aíTiflindo  toda 

a  Nobreza  ,  que  fe  achava  na  Corte  ,  e  os  principaes  do  po- 
vo :  Cclcbrou-fe  a  funçaõ  com  alegres  demonftraçoens  de 

fefta  ,  e  melhores  efperanças  ,  do  que  depois  foraõ  os  fins 
do  íeu  reynado. 

V- 
FLuctuava  na  coda  da  Ilha  de  Samátra  a  nao  Saõ  Paulo, 

em  que  navegavaõ  na  volta  de  Malaca  peno  de  oito- 
centos Portuguezes  ;  E  fobre  largo  tempo  de  trabalhofa 

viagem,  ao  entrar  da  noite  deite  dia  ,  anno  de  1  jói.leviraõ 
taõ  abarbados  com  terra  ,  por  caufa  da  corrente  das  agoas, 
e  da  fúria  do  vento,  que  não  baftàraõ  os  mayores  esforços 
da  diligencia  ,  e  arte  ,  para  efeaparem  ao  eminente  perigo, 
que  os  ameaçava.  Creria  o  traveíiaõ  ,  e  as  agoas  levavaõ  a 
nao  com  furiofo  Ímpeto ,  e  fem  remédio  déraõ  à  coita.  Nef* 
ta  fatal  conflernaçaõ  ,  fendo  o  perigo  taõ  urgente,  ainda 
era  mayor  aconfufaõ,  e  o  aííombro.  Muitos  felançáraõ 

ao  mar  ,  bufeando  cegamente  a  morte  nos  defejos  de  íalva- 

rem  a  vida  ,  que  perderão ,  já  opprimidos  das  ondas ,  já  re- 
talhados nos  recifes.  Repontou  a  manhãa  ,  e  fe  acharão 

junto  de  huma  Ilhadezerta,  na  qual  dezembarcarão  fer- 
▼indo  fe  do  efquife  :  e  logo,  aproveitando-le  das  relíquias 
da  náo  ,  que  o  mar  lhe  oíferecia  ,  fe  aplicarão  a  fazer  trez 

bareloens  ,  em  que  podeíTem  falvar-fe.  ComeíTarao  a  fal- 
tar os  mantimentos  ,  e  a  crecer  a  fome  ,  e  com  ella  a 

dezefperaçaõ.  Foi  precifo  deterem-fe  mez  ,  e  meyo  na» 
quella  Ilha,  onde  morrerão  oitenta  ;  E  acabadas  de  for- 

mar as  trez  embarcaçoens ,  fe  meterão  nellas  trezentos  e 
feííenta  ,  que  não  cabiaõ  mais  y  Ficando  os  outros  na 

única  eíperança  de  paífarem  (  como  fizerao  )  á  terra  fir- 
me ,  e  feguirem  por  ella  o  rumo  dos  navegantes.    Nefta 

repar- 
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c  caminhavão  outros  ,  fempre  à  vifta  ,  quanto  fofriaõ  os       ̂  
tempos ,  e  as  prayas ,  atê  que  encontrando  aquellcs  com 

algumas  embarcaçoens  de  Mouros ,  as  inveftirão,  e  ren- 
derão ,  íobre  dura  peleja  ,  e  recebendo  nellas  05  compa- 

nheiros ,    forao  dar  nas  terras  do  Rey    de  Menancabo, 

no  qual  ,  entre  apparencias  de  amigo  ,  acharão  effeitos 
de  traidor ;  E  fendo  mortos  em  huma  noite  à  efpada  mais- 
de  feílenta  ,    os  reftantes  fe  acolherão  ás  embarcaçoens  , 

e  vencidos  outros  muitos  trabalhos,  e  perigos,  aportarão 
finalmente  em  Malaca. 

VI. 

PElos  annos  de  iyj6\  em  que  fe  começava  a  habitar 
na  nova  Lufitania  ,  a  Província  do  Rio  de  Janeiro , 

entrou  nella  hum  corpo  de.  tre2  mil  Francezes  ,  á  ordem 
de  Nicolao  Viilagailhon  Cavaileiro  nobre  do  Habito  de 

São  Joaõ  j  Logo  fe  lhe  unirão  os  Tamoyos  ,  índios  na- 
turaes  da  terra,  gente  barbara,  e  feroz  t  os  quaes,  de  boa 
v  ontade ,  admitirão  os  novos  hofpedcs ,  cfpcrando  vingar, 

à  fombra  das  fuás  armas  ,  os  eftragos  ,  que  ,  por  vezes ,  ha- 
viaõ  recebido  das  noffas :  Era  ,  por  aqueile  tempo  ,  Gover- 

nador do  Brafil  Mem  de  S4  ,  iltuftre  ,  e  valeroío  Cavaileiro, 
e  logo  com  huma  Armada  de  trez  Galeoens ,  coito  navios, 
e  dous  mil  homens  de  guerra  ,  veyo  atacar  os  Francezes, 
os  quaes  fe  recolherão  com  grande  numero  de  Tamoyos 
a  huma  das  Ilhas ,  que  ha  naqueila  grande  enceada  ,  onde 
fe  fortificarão  de  modo,  que  le  confderavaõ  feguros  de 
toda  a  invazaõ  ,  porque  abarbara  penedia,  de  que  eftavaõ 
cercados,  lhe  fervia  de  muros,  e  o  mar ,  de  foíío  ;  Reco- 
nheceo  o  Sá  a  dificuldade  da  empreza ,  mas  ajudando  com 
ainduftria  o  valor,  moftrou  neíle  dia  ,  no  anno  referido, 
que  fe  retirava  ,  c  oa  noite  do  mcfmo  dia,  voltando  nos 
bateis ,  íobiraõ  os  Portuguezes  pela  parte  menos  fragoza, 
e  deraó  fobre  os  inimigos  com  tanto  ardor ,  que  dentro 
em  breve  tempo  ,  muitos  perderão  a  vida,  e  outros,  ou 
a  nado  ,  ou  em  embarcaçoens  ligeiras  paliarão  à  terra 
firme  ,    e  fe  entranharão  tanto  pelo  Ccrtaõ,   que  fe  deu 

R  aPro- 
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Dia  20.  a  Província  por  legura  das  vexaçoens,  qne  por  elles  pade- cia. 
Janeir. 

Vil. 

Om  Fernaõ  Martins  Mafcarenhas ,  filho  fegundo  de 
Dom  Vaíco  Mafcarenhas ,  e  de  fua  mulher  Dona 

Maria  de  Mendonça  ,  fenhores  da  primeira  calidade  ,  fe- 
guio  as  letras  em  Coimbra  ,  e  confeguio  nellas  infígne 
reputação  :  Foi  Cónego  de  Évora  ,  Biípo  do  Algarve,  e 
Inquiíidor  Geral,  Conielhciro  de  Eftado  ,Reytor  da  Uni- 
veríidade  de  Coimbra,  Dom  Prior  de  Guimaracns ,  e  re- 

geitou  o  Bifpado  de  Coimbra,  e  o  Arcebifpado  de  Lisboa, 

que  lhe  foraõ  oíferecidos  ,  naõ  querendo  largar  a  íua  pri- 
meira Igreja  :  Nella,  íe  houve  como  vigilante  Prelado, 

amorofo  pay  dos  pobres  ,  e  hberaliíTimo  Piincipe.  Fun- 
dou na  Cidade  de  Faro  o  Collegio  dos  Padres  da  Compa* 

nhia.  Aportando  cm  Faro  humas  Galés  de  Mamora  com 
dous  mil  Caftelhanos  enfermos,  defpidos,e  famintos,  lhe 

acodio  com  medicinas ,  vertido  ,  e  fuftento  ,  tudo  cm  gran- 

de abundância  •  Na  péíte  ,  que  em  ftu  tempo  houve  na- 
quelíe  Rcyno,  acodio  a  todos  os  Enfermos  com  largas  ef- 
molas  ,  e  por  fuás  mãos  lhe  miniílrava  os  Sacramentos,  e 
enterrou  a  muitos:  Naõ  era  menos  generoío,  que  pio: 

Nunca  confentio  murmuraçoens  em  fua  prefença:  Saben- 
do, que  hum  Fidalgo  dizia  mal  delle  ,  por  iíTo  mefmo  foi 

feu  interceííor  em  certa  pertençaõ  para  EIRey  de  Cafre!  la, 
e  íeus  Miniftros,  aos  quaes  era  muito  aceito  pela  fama, 

que  corria  das  fuás  virtudes.  Adminiítrou  com  grande  ze- 

lo o  cargo  de  Inquiíidor  Geral ,  naõ  perdoando  a  diligen- 
cia alguma,  que  podefle  ícr  útil  ao  augmento  da  Fé,  e 

converfaõ  dos  Infleis  :  Elereveo  huns  cxcellentes  Com- 

mentarios  ao  Doutor  Angélico,  que  íe  perderão  em  hum 
incêndio,  com  grande  magoa  dos  doutos:  Imprimiohum 
livro  de  AuxilYts ,  no  qual  fe  conhece  bem  a  grande  perda 
do  tomo  referido.  Efcrcveo  mais  outro  de  Legibus  j  outro 

m  Troveybia  j  Mandou  fazer  o  Catalogo  Expurgatorio  dos 
livros  prohibidos  impreíTo  por  fua  ordem  em  Lisboa.  Fa- 

lece© lautamente  nefte  dia,  anno  de  1628. 
VIII. 
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VIII.  T  de 

Janeir. 
NO  primeiro  de  Novembro  de  1725.  fe  celebrou  a 

primeira  vez  (como  no  mefmo  dia  diremos)  o  ca- 
2acnento  do  Emperador  Carlos  V.  com  a  Infante  Dona 
líabel,  filha  de  ElRey  Dom  Manoel  ,  e  irmã  de  EIRey 

Dom  Joaõ  III.  Mas  porque  fe  advertio ,  que  as  Bullaa 
não  expecificavaõ  todos  os  vínculos  de  parenteíco  ,  que 
havia  entre  os  dons  confortes  ,  fe  poftnlarão  outras  ;  E 

chegando,  fe  reiterarão  nefte  dia,  anno  de  1J26,  s$  ce- 
remonias  do  mefmo  cazamento  por  poderes  ,  nas  maõs 
de  Dom  Fernando  de  Vafconcellos ,  Bifpo ,  que  então  era , 
de  Lamego  ,  e  Capellaõ  mor,  e  fe  celebrou  o  2cto  com 

a  pompa  ,  mageftade,  e  grandeza,  que  ie  devia  a  tão  al- 
tos Príncipes. 

IX 

T  À  Província  de  Entre  Douro  ,  e  Minho  ,  principal- 
mente no  Convento  de  Villar  fde  Frades  de  Cone- N  . gos   SsCuiares  da  Congregação  de  Saõ  Joaõ  Evangeiiíta, 

e  nos  lugares  ,    que  lhe  laõ   vifinhos  ,    hc  memorável  a 

grande  tormenta, chamada  deSaô  Scbaftião",  por  fueceder 
neílc  dia  ,   que   lhe  he  dedicado  ,   pelas  nove  horas   da 
noite  do  anno  de  161 6.     Eftando  o  Ceo  claro  ,  e  fere- 

no ,  íubitamente  fe  cobrio  todo  de  nuvens  de  feya  cata- 
dura ,  o  ar  fe  efeureceo  com   íarraçaõ  medonha  ,  e  logo 

desfechou  hum  vento  taõ  rijo,  e  turiofo,  que  levava  pe- 
los ares  arvores  inteiras  ,  e  parece  queria  também  arran- 
car da  terra  os  meímos  edifícios ,  e  o  confeguira  íe  a  tor- 

menta durara  reais  de  três  quartos  de  hora,  que  bailarão 
para  os  deixar  muito  arruinados.      Ao  mefmo  tempo  ,  que 

ie  via  o  âr  abrazado  em  chamas  de  fogo  ,  era  a  chuva  im- 

menfa  ,   c  parece  competiaò  t-ftet  dous  elementos  entreíi 
a  qual  havia  formar  mais  diluvio  ,  e  cauiar  mayor  eíira- 
go.   Foi  elte  geral  cm  campos,  bofques ,  vinhas ,  caías , 
gado*  ,  e  em  gente.     No  íobredito  Convento  ,  e  na  Tua 

Igreja  houveraõ  grandes,  e  perigofas  ruínas,  obfervaraõ* 
R  ij  fe 
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Dia  20.  je  corn  admiração  alguns  prodígios ,  c  merece*  memoria  o 
-  fegninte.     Eftaodo  já  os  Cónegos   daqudla  Caía  na  Ca- 

pella  mor  ,  e  hum  delles  com  o  SantiiTimo  Sacramento 

nas  mãos  ,  lobreveyo  hum  taõ  forte  pè  de  vento  ,  que 
tirou  dos  ieus  quicios  as  portas,  poílo  que  furtimmas  ,  da 

Igreja  ,  e  as  levou  até  o  cruzeiro  j  ddcompoz  os  hábi- 
tos ,  c  íobrepelizes  dos  Cónegos,  e  algum  foiao  com  o 

rofto  a  terra  j  mas  tendo  velas  acezas  nas  mãos ,  naõ  fe 

apagou  alguma  $  fendo  cftas  luzes  outras  tantas  ttftcmu- 
nhas  do  quanto  he  poderofo  aqoelle  íoberano  myítcrio, 
do  temor  ,  que  lhe  tem  os  demónios ,  do  refpeito  ,  que  lhe 
guardaõ  até  os  elementos.  Em  memoria  dc,íta  tormenta, 
e  rendimento  de  graças  ,  vaõ  os  Cónegos  de  Viilar  de 

Frades  todos  os  annos  nefte  dia  proceífionalmente  até  a  Er- 
mida de  Saõ  S^baítiaô  (  que  naó  difta  muito  )  onde  ce- 

lebraõ  Miífa  cantada  cem  pregação. x. 

NEfte  mefmo  dia  do  anno  de  1  j 40.  faleceo  o  Infan- 
te Dom  António  ,  filho  ultimo  deIRcy  Dom  Joaõ 

HL  c  da  Rainha  Dona  Catharina  ,  havendo  nafeido  era 

Lisboa  a  nove  de  Março  de  1530.   Jaz  em  BeJem. 

XI. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1744.  fa^ecu  na  Cidade  de 
Lisboa,  na  rua  daAdiífa,  Freguezia  de  Saõ  Pedro 
de  Alfama,  Anna  Maria  de  Oliveira  ,  cm  idade  de 

cento  e  doze  annos ,  conlervando  a  fua  grande  capacida- 
de até  o  ultimo  inftante  da  fua  vida  ,  que  acabou  cem 

grandes  proctftaçoens  de  Catholica  ,  ficando  o  (eu  corpo 
flexível  ,  e  com  ootros  íinaes  de  predeftinada.  Jaz  na  Igre- 

ja da  fua  mefma  Parroquia. 

VIGE- 
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VIGÉSIMO  PRIMEIRO  DE  JANEIRO. 

I.  Tunda- fe  a  Fortaleza ,  e  Cidade  da  Mina, 

II.  Vift^  Reaes  da  Rainha  Dona  Leonor ,  mulher  de  El Rey 
Dom  Manoel ,  com  Jua  filha  a  Infcmte  Dona  Marta* 

III.  Zacuto  Lufnano  :  Noticia  de  Amato  ,   também  Lufita* 
no  ,  ambos  infignes  Médicos» 

IV.  Soror  Violante  do  Ceo. 

V.  Dona  IJabel  de  Cafiro  ,  Conde ç a  de  /f/fumar. 

VI.  Pad/e  António  de  Farta. 

1. 

Dia  21. de 

Janeir. 

ESTE  dia,  annodci48i.  lançou  Diogo  da 

Azambuja  ,  nobre  ,  c  valeroío  Capitão  ,  os  pri- 
meiros fundamentes  a  huma  Fortaleza  na  coi- 

ta de  Guine,  havendo  precedido  o  confenti- 
mento  de  Caramança ,  Rey  omais  poderoío  da 

meíma  cofta  ;    E  como  os  Portuguezes  levavsò  jà  corta- 
dos,   e  prevenidos  os  m<.teriaes  ,   dentro  em  vinte  dias,  fc 

poz  a  Fortaleza  emeftado,   cjue  fe  podiaõ  recolher,  e  de- 
fender nella:  Puzeraõ-lhe  o  nome  de  SaÕ  Jorge  ,  por  fer 

efte  Santo  defenfor  de  Portugal  ,   c  por  fer  acjuella  Forta- 
leza ,  entaõ,   huma    das  mais  ricas  joyas   da  Corça  Real 

deite  Reyno,   e  pela  mefma  razaõ  ,   lhe  chamarão  também 
da  Mina.    Dentro  em  cjuatro  annos ,  foi  a  potoaçaô  em 

tanto  augmento,  que  paífou  a  fer  huma  nebre  ,   e  popu- 
lofa  Cidade,   por  cuja  caufa  ,   acrefeentou  ElRey  D.  Jcsõ 

II.   ao  titulo  de  Rey  de  Portugal ,  e  dos  Algatves  ,   o  de  Se* 
nhor  de  Gume.    He  o  fitio  da   Mina  (  cemo  indica  o  fcti 

nome  )    hum  rico  empório  ,   mis  muito  nocivo,   taô  fá- 
cil em  faciar  a  cobiça  ,   como  certo  em  dtícompor  a  íau- 

de  ;   Dalíi    fe  tirava   em  grande  copia  ,  em   tempos  anti- 
gos ,  o  finiílimo  ouro  ,  de  que  te  batiaó  os  precioíos  dobiões, 

chamados  Portuguezes. 
II. 
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de  jr 

Or  morte  delRey  Dom  Manoel,  ficou  muito  menina 
a  Infante  Dona  Maria,  fua  filha,  c  da  Rainha  Dona  Le- 
onor ,  íua  terceira  mulher ,  a  qual  também  a  deixou  ,  e  ao 

Reyno,  por  paflar  ao  de  França  ,  cazando  com  Francifco 
I.  Depois  de  muitos  anoos  de  aufencia ,  e  faudades ,  Tc  avif- 

tarão  neíle  dia ,  anno  de  1 5  5  8.  em  Badajoz  ,  mây  ,  e  filha,- 
Veyo  a  Rainha  mãy, acompanhada  da  Rainha  viuva  de  Hun- 

gria ,  faa  irmã,  c  de  muitos  Grandes  de  Hefpanha,-  Acom- 
panharão também  á  Infante  muitos  Grandes  de  Portugal, 

entre  os  quaes  fobrefahioem  grandezas,  e  biíarrias  ,  o  Con- 
de de  Vimiofo  \  Forão  também  em  íua  companhia  muitas 

Damas  fuás,  e  de  fua  tia  a  Rainha  de  Portugal  Dona  Ca- 
tharina  ,  muito  luzidas  ,  e  de  fingular  ferraofura.  Sahirão 
as  Rainhas  duas  legoas  de  Badajoz  a  eíperar  a  Iufante,  e 
de  parte  a  parte  fc  reciberão  com  vivas  demonftraçoent 
de  entranhavel  afTe&o  ,  Recolhidas  a  Badaj(  z,  íe  feguiraõ 
feftas  publicas  devidas  a  duas  Mageftadcs,  e  huma  Alteza, 
que  alli  fe  achavaõ  :  Houve  canas ,  e  for  rilhas ,  e  outros  feí- 
tejos  defte  género  j  E  os  prémios,  que  íe  ganhavaõ  ,  foraõ 
quafi  todos  offerecidos  a  Dona  Filippa  de  Mendoça  ,  filha 
de  D.  Francifco  de  Soofa,  Capitão  da  guarda,  e  de  Dona  Bea- 

triz de  Mendoça  ,  que  ,  na  gala ,  beleza  ,  e  diferição  ,  ex- 
cedia às  mais  $  Efteve  a  Infante  vinte  dias  em  Badajoz, 

e  no  fim  delles  voltou  para  Portugal ,  e  foi  para  a  Rainha 
fua  mãy  efte  golpe  da  nova  aufencia  de  lua  filha  ,  taõ  len- 
fível ,  que  ,  dentro  em  quinze  Dias,  acabou  ávida. 

nr. 
AcntoLufitano,  de  parria  Lisbonenfe:  Profeífou  Me- 

dicina na  Univerfidade  de  Salamanca  ,  e  alli  le  douto* 

roo  na  mefma  faculdade,  naõ  tendo  ainda  vinte  annos  cem- 

pletoi ,  e  já  com  grande  fama  de  Medico  iníigne,  a  qual 

creceo  cada  vez  roais ,  pelas  famofas  coras,  e  doutifíimos  li- 
vros ,  qae  fez,  e  imprimio  :  Morreo  declarado  ]udeo  ,  em 

Amftaidaõ,  nefte  dia  ,  com  íeílenta  e  fete  annos  de  ida- 

de, 
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de  â  no  de  1641.    Em  annos  mais    antigos  ,  foi  celebreDl*  2I* 
Amaro  Lufitano  ,  que  antes  fe  chamava  Joaõ  Rodriguez  Tane^ 
de  Caftello  branco,  por  fer  natural  da  Villa  defte  nome: 
Eftudou  também  em  Salamanca  a  faculdade  da  Medicina, 

e  começou  a  fer  tido  em  grande  reputação  :  PaíTou  a  Fran- 
ça ,  e  depois  a  Flandes,  e  dahi  a  Itália,  e  na  Cidade  de 

Ferrara  leu  publicamente  Medicina:  EIRey  de  Polónia  ,  e 

a  Republica    de  Raguza  o  convidarão   cem  grandes  inf- 
tancias ,  e   mayores  partidos ,  que  elJe  naõ  aceitou  $  Paf- 
íou  finalmente  a  Thezanolica  ,   onde  íe  declarou  Judeo, 

e  deixando  o  primeiro  nome,  fe  chamou  Amato  Lufita- 
no. Compoz  huns  Commentarios  fobre  Diofcoridts :   Ou- 
tros fobre  Avicena:   E  hum  grande  tomo  ,  e  muy  celebre, 

que  intitulou:   Curattonum  Medicinalium  C tufar  ia  Vll% 

IV. 

Oror  Violante  do  Ceo,   natural  de  Lisboa,  bautizada 

na  Freguezia  da  Sé  ,  Freyra  Dominica  no  Mofteiro  da 
Roía  da  mefma  Cidade.    Foi  dotada  de  gemo  feliciííimo 

para  todo  o  género  de  compoíiçoens  métricas  nas  lingoas 

Portugueza,  e  Caílelhana.    Parecia  coula  do  Ceo ,'   ainda 
mais  no  engenho,  que  nofobrenomej    Defde  os  primei- 

ros annos,  começou  a  fer,  hum  prodígio  da  eloquência, 
hum  milagre  da  diferiçaõ  ;  Sendo  de  dezaíeis  ,   compoz 

a  comedia  de  Santa  Eugenia  ,  que  intitulou:  La  trtimjor- 
macion  por  Dios  ,    Com  tanta  aceitação  dos  entendidos  , 

que  por  voco  commum  dos  mefmos ,  te  reprefentou  a  Fi- 
lippe  III.  quando   fe  achava  em  Lisboa  pelos  annos  de 

ióio.    Defde  entaõ  atè  o  anno  de  1693.  proíeguio  iem- 
pre  em  compor,    e  admirar ;  No  dilatado  curió  de  tan- 

to tempo  ,  e  em  tanta  variedade    de  fucccíTos  de  dor  ,  e 

alegria  publica,  em  que  os  diferetos  aparavaõ  as  pennas, 
e  íahiaõ  com  varias  obras  ,   fahio  fempre  Soror  Violante 
com  as  fuás ,  e  fobrefihio  com  ventagem  conhecida.   Nas 

Academias,  e  Certames  poéticos,  que  houve  em  feu  tem- 
po ,  levou  fempre  os  primeiros  prémios ,  e  os  mayores  aplau- 

los  :  Os  Reys  Dom  Joaõ  IV.  e  Dona  Luiza  ,  o  Piiacipe 
Dom  Theodozio,  e  todos  os  fenhores,   e  fenhoras  gran- des 
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Dia2i.dcs  da  Corte  i  faziaÕ  da  fua  peííoa  extremadiffimõ  aprfc- 

.  ço  ,  c  íhe  davaõ  repetidos  afíumptos  para  lograrem  re- 
petidos os  feus  verfos  ,  dos  quaes ,  com  grande  dor  dos 

curiofos  ,  fe  imprimio  fó  hum  pequeno  livro  ,  e  alguns 
Romances  ,  que  correm  avulíos.  Compoz  trez  Comedias  , 
a  de  Santa  Eugenia  ,  e  outra,  que  intitulou:  El  bijo  Ef- 
pofo ,  y  hermano  -y  e  outra  :  La  viBoria  por  la  Cruz  >  To- 

das ao  Divino,  e  todas  as  fuás  poezias  foraõ  fempreliro* 
pifíimas  de  todo  o  arTc&o  menos  puro.  Em  longa  velhi- 

ce com  oitenta  e  féis  annos  de  idade  ,  no  de  1693.  fale» 
ceo  nefte  dia  quaíi  de  repente  ,  mas  com  preparação  de 

toda  a  vida  ,  porque  íempre  foi  Religiofa  muito  obfer- 
vaate,  e  exemplar» 

v. 
DOna  Ifabel  de  Caftro  Condeífa  de  AfThmar  ,  filha 

do  primeiro  Marquez  de  Fronteira  ,e  mulher  do  pri- 
meiro Conde  de  AíTumar  Dom  Joaô  de  Almeida,  doCon" 

felho  de  Eftado  ,  G.ntil  homem  da  Camará  delRey  Dom 
Joaõ  V.  noffo  Senhor  ,  e  Embaxador  a  ElRey  Ca  holi- 
co:  foi  fenhora  dotada  de  muitas  virtudes,  e  perfeiçoens, 
com  grande  notícia  d^s  fciencias  ,  hiílorias  ,  e  lingoas. 
Pintava  ,  e  eferevia  com  tanta  íingularidade,  que  venceo 
nas  fuás  obras  as  emulaçocns  da  inveja,  confeííando-lhe 
primazia  os  mais  deílros  ,  e  polidos  neftas  duas  artes, 

que  celebrarão  por  cartas  muitas  vezes  oEmperador  Car- 
los VI.  e  a  Emperatriz.  As  noífas  Rainhas ,  e  Princezas, 

de  quem  foi  Dama  ,  a  eftimarão  fempre  com  muito  An- 
gulares attençoens.  PaíTon  a  melhor  vida  nefte  dia,  anno 

de  1724.  com  quaíí  cincoenra  e  cinco  annos  de  idade. 
Foi  fepultada  no  jazigo  da  Cafa  de  AíTumar  na  Igteja 
dos  Religiofos  da  Santiííima  Trindade. 

vi. 
O  Padre  António  de  Faria  natural  de  Lamego,  depois 

de  fazer  muitos  annos  vida  penitente  na  lerra  da  Ar- 
rábida ,  entrou  na  Congregação  do  Oratório  de  Lisboa , 

onde 
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ondf  floreceo  muito  em  letras ,  e  virtudes.  Leu  Filoíõfia,!^  li; 
e  Tlieologia  efpeculativa  ,    em  que  foi  ,    e  também   na        . 

miftica,   perfeitamente  douto  ,  e  verfadiífimo  na  hiftoria-1 
Ecclefiaílica  ,  e  fecular.  Tinha  grande  propenfaõ ,  c  fa- 

cilidade para  a  Poezia  Latina,  e  vulgar ;  e  em  huma ,  e 
outra  foi  excellente  Poeta,  edava  noticia  exacta  dos  mais 

egrégios,  e  em  qualquer  paifagem  das  fuás  obras  os  re* 
petia  ,  e  com  grande  propriedade  os  imitava.    Compoz 
em  verfo  heróico  latino   hum  tratado  Theologico  ,  re- 

duzindo a  concifo  metro  as  dificuldades  mayores  do  myf- 
terio  da  Euchariília  ;  mais  hum  Poema  elegíaco   contra 
hum  herege  defprezador  das  fagradas  imagens  ,•  mais  ou- 

tro Poema  contra  outro  herege  ,  que  negava  a  real  pre- 
fença  de  Chrifto   no  SantiíTimo  Sacramento  r  mais  hum 

Poema  heróico  á  celebre  batalha  de  Aljubarrota.  Fez  mui- 
tos epigramas  com  grande  delicadeza  de  juizo  de  que  era 

dotado,  e  alíim  mais  muitas  obras  em  verfo  Portuguez , 
e  Caftelhano.    Na  Oratória  fagrada  fez  excellentes  Ser- 
moens.  Imprimio-fe  hum ,  que  pregou  nas  exéquias  que 
a  íua  Congregação  fez  à  Rainha    D.  Maria  Sofia  Ifabel. 
Foi  examinador  Sy nodal  de  Lisboa,  e  das  Igrejas  das  Or- 

dens Militares.  Era  continuamente  chamado  para  as  Jun- 
tas da  Secretaria  de  Eftado,  e  dos  tribunaes  Eccleíiafticos 

da  Corte ,  e  commummente  fe  feguia  o  íeu  voto ,   porque 
fempre  o  dava  com  liberdade  ,  fem  refpeito,   nem  febor- 
no  algum.     Nao    obílante  a  fua  louvável    inteireza  ,  era 
muito  humilde  ,  affavel  ,  pio  ,  e  caritativo  com  os  po- 

bres ,  com  os  quaes  difpendia  toda  a  renda    de  hum  be- 
neficio, que  para  iíío  confervava.   Teve  efpecial  dom  de 

tirar  efcrupolos  ,   de  difeernir  efpiritos  ,  de  dirigir  con.ci- 
encias  ,   para  o  que  era  buícado ,  e  confultado  de  muitas 
peíToas  de  ambos  os  fexos,  e  de  todos  os  eftados.   Acre- 

ditou muito  a   fua  Congregação  ,    e  a  governou  muitos 
annos.    Nao  quiz  aceitar  mayores   dignidades  ,  que  com 
inftancia  fe  lhe  oífereceraõ.    Faleceo  nefte  dia  ,  anno  de 

1717* 

VIGE- 
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VIGESIMOSEGUNDO  DE  JANEIRO. 

I.  &fõ  Vicente  Martyr. 
II.  0///™  &í0  Vicente  Martyr ,  e  feus  companheiros. 

II  i.   &?5  /^"y  Domingos  Martins. 
IV.  Ca/a  ri  Príncipe  Dom  João  filho  de  EIRey  de  Portugal 

Dom  Affonfo  V.  com  a  Princeza  Dona  Leonor. 
V.  Defcobre  Je  a  Província  de  Saõ  Vicente  na  nova  Lufitania. 

VI.  Nafce  o  Infante  Dom  Vicente  filho  de  EIRey  Dom  Af- 

fonfo III. 
VII.  Succeffos  Militares  em  Africa. 

VIII.  Dom  Joaõ  da  Cofia  ,  primeiro  Conde  de  Soure. 
IX.  Pedro  Martins  Pereira. 

i. 

AM  Vicente  Padroeiro  de  Lisboa  ,  Martyr 
invictiííimo,  nafceu  em  Ofca ,  Cidade  de  A- 

ragaõ ,  foi  de  progénie  de  Santos,  como  fo- 
brinho,  que  era  por  duas  vias  do  Ínclito  Mar- 

tyr Saõ  Lourenço  Padroeiro  de  Roma.  Creou- 
fe  à  íbmbra  da  Virgem  do  Pillar  em  C,aragoça  ,  e  alli 
aprendeo  as  letras  fagradas,  e  foi  ordenado  Diácono  por 
Saõ  Valério  Bifpo  da  mefma  Cidade  :  Depois  padeceo 
martyrio  na  de  Valença,  a  mãos  do  impio  Daciano  ,  que 

nelle  executou  os  mayores  rigores  da  crueldade  ,  levados 
porem  ,  com  muito  mayor  conftancia.  Por  elle,  íobre 
atrocifíimos  tormentos  ,  merceco  fer  o  único  Martyr  dos 

que  padecerão  em  Hefpanha  ,  de  quem  reza  a  Igreja  em 
todo  o  Orbe  Catholico.  Efcreveraõ  ,  c  defereveraõ  os 

íeus  triunfos,  Saõ  Leão  Papa  ,  Santo  Agoftinho  ,  SaÕ  Ber- 
nardo, Santo  Izidóro  ,  dignos  Oradores  de  tamanho  af- 

fumpto,  em  tudo  grande,  em  tudo  elevado  ,  c  fublime. 
Concorrerão  para  o  cumulo  de  tantas  grandezas  ,  qua- 

tro Cidades,  e  nellas  trez  Cortes.  Ofca,  lhe  deu  a  vida, 

C,aragoça  a  Eftolia,  Valença  a  Coroa  ,   Lisboa  a  fcpul- tura. 
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tura.  Defempenhou  gloriofamente  as  obrigaçoens  do  íeuDia  22< 

nome,  e  fempre  vencedor,  nunca  vencido,  mereceo,   eT     e. 
confeguio  nefte  dia,  anno  de  303.  fobre  immortal  fama  , 
Coroa  immortal. 

11. 

SEgunda  gloria  tem  efte  dia  o  noíTo  Portugal  com  ou- 
tro Vicente  Portuguez,  e  íeus  companheiros  ,  Oren- 

cio  ,  Victor  ,  e  Aquilina  ,  os  quaes  padecerão  martyrio 
na  Cidade  de  Beja  nefte  dia  ,  anno  de  308.  íeus  corpos 

foraõ  levados  a  Fraoça,  e  fepultados  ,  por  difpoíiçaõ  fu- 
perior,  na  Cidade  de  Ebrudano,  fituada  junto  aos  Alpes. 

iii. 

SAõ  Frey  Domingos  Martins  ,  Monge  ,  e  Abbade  de 

Alcobaça  da  Ordem  Ciftercienle  ,  Varaõ  de  vida  fan- 
tiíhma.  Como  Santo  foi  fempre  venerado  em  Portugal , 

e  delle  fe  rezava  em  Inglaterra,  em  quanto  aquelle  Rey- 
no  íe  coníervou  na  obediência  da  Igreja  Romana.  Foi 

feu  glortoío  traníito  neífce  dia,  anno  de  1302. 

IV. 

NOmefmodia,  anno  de  1 471.  cafou  o  Príncipe  D. 

]oaõ,  filho  de  EIRey  Dom  Aífonfo  V.  e  da  Rai- 

nha Dona  liabel  ,  com  íua  prima  a  íenhora  Dona  Leo- 
nor de  Alencaítre  ,  filha  do  Infante  Dom  Fernando  ,  e 

da  Infante  Dona  Beatriz.  EraÕ  ambos  os  confortes  iguais 

quaíi  na  idade  ,  e  dotados  ambos  de  tantas  prendas  da 
natureza  ,  da  fortuna,  e  da  graça,  que,  em  muitos  fe- 
culos ,  fe  nao  vio  em  Portugal  taô  cxcellente  par  de  Prín- 

cipes. Receberaõ-fe  em  Sctuval,  íem  feitas,  pela  morte, 
fuecedida  pouco  antes  ,  do  Infante  Dom  Fernando  ,  pay 
da  Princeza. 

V. 
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NO  mefmo  dia,  dcfcobrio  Martim  AíFonfo  deSoufa 

acjuella parte  da  nova Luficania,  chamada  de  Saõ  Vi- 
cente, por  caufa  do  Santo,  que  no  mefmo  dia  íe  fefteja. 

EIRey  Dom  ]oa5  III.  a  deu  ao  mefmo  Martim  Aífonfo  ,  e 
hoje  anda  na  cafa  dos  Marquezes  de  Cafcaes.  Efíá  fituada, 

quafí  debaixo  do  Trópico  Auftral ,  com  porto  accommo- 
dado  para  navios  grandes ,  e  quatro  importantes  povoações, 
Saõ  Paulo,  Noífa  Senhora  da  Conceição,  Santos,  e  Saõ 

Vicente,  da  qual  toma  o  nome  toda  a  Província.  Só  efta 
entre  as  mais ,  goza  do  mefmo  clima  de  Hefpanha ,  fem 

outra  differença  ,  mais,  que  mudar-fe  o  Veraõ  para  o  tem- 
po do  Inverno.  He  abundante  deciaras  de  trigo,  vinhas, 

pomares,  e  flores,  alem  dos  outros  frutos  do  Braííl  ,  que 
produz  com  a  mefma  perfeição  ,  que  as  outras  ,  e delias, 

fe  pôde  chamar  com  muita  propriedade,  o  celeiro  ,  e  dcC- 
penca  univerfal.  Aqui  fe  achou  o  modo  de  fazer  o  aíTu- 
car  ,  e  aqui  fe  acharão  primeiro  as  canas ,  planta  ,  que  in- 
nundou  uriliííimamente  por  todo  o  Braíil;  Aqui  finalmen- 

te fe  defcobriraõ  as  minas  deouro,  que  também  innunda 
em  huma,  e  outra  Lufitania. 

vi. 

"^T  O  mefmo  dia,  anno  de  1 16%.  nafceo  o  Infante  Dom 
-*-^*  Vicente  filho  dos  Reys  de  Portugal  Dom  AfFonfo 
III.  e  Dona  Brites  :  Morreo  menino  :  Jaz  fepultado  no 
Real  Morteiro  de  Alcobaça. 

VIL 

COrrendooanno  de  15:08.  foi  eíle  dia  memorável  pa- 
ra as  armas  Portuguezas  nas  campanhas  de  Africa. 

Era  Governador  deZafim,  o  famofo  Nuno  Fernandes  de 

Atayde,  e  como  naõ  podia  dormir  nos  braços  do  defean- 
ço,  e  fe  prezou  de  fer  hum  incanfavel  açoute  dos  infiéis, 

fahio  nefte  dia  ,   com  quatrocentos ,   e  trinta  Ginetes ,  c 
*  cem 
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cem  Efcopeteiros ,  a  faqueâr  ,   c  deftruir  certos  aduàres  ,  Dia 22* 
iltuados  nas  vifinhanças  da  Cidade  de  Almedina  :  Confe-     de 

j  ri  j-  Taneir. 
guio  o  intento  ,  a  pezar  de  porhada  contradição  ,  com  per-  J 
da  de  alguns  dos  íeus,  porém  muito  mayor  dos  Mouros,  dos 

quaes,  em  grande  numero  ,  perderão, huns  ávida,  outros 
a  liberdade.  Retirava-fe  com  groífos  defpojos  guando  fe 
lhe  atraveífou  hum  luzido  efquadraõ  de  mil  infantes,  c 

quatrocentos  cavallos,  que  o  acometerão  oufada ,  e  vale- 
roíamente:  Vinhaõ  elles  derefreico,  e  os  noííos  já  fati- 

gados da  primeira  refrega  :  Erao  muitos  mais  em  numero, 
e  pelejavaõ  em  vingança  dos  eftragos  padecidos  nacjuella 
mefma  manhã  pelos  feus  naturaes  ,  amigos,  e  parentes; 

Eftas  differenças ,  ou  ventagens,  puzeraõ  ocafo  em  gra- 
viílimos  apertos.  Matarão  o  cavallo  a  Nuno  Fernandes, 

e  houve  miíler  todo  o  feuvaior,  e  deftreza,  para  montar 

em  outro  de  hum  (tu  pagem  :  Melhoravaõ-íe ,  e  cediaõ, 
já  de  huma  ,  já  de  outra  parte  :  Cortavaõ-fe  com  golpes 
cruéis  ,  cara  acara,  peito  a  peito:  A  morte  fazia  o  feu  of- 

flcio  com  defufada  fúria  ,  tudo  era  eílrago  ,  tudo  hor- 
ror ;  Até  que  o  Grande  Nuno  ,  julgando  afronta  o  porfia- 
do tezaô  dos  inimigos ,  entrou  por  elles,  obrando  taõ  eíru- 

pendas  acçoens ,  e  à  fua  imitação  os  feus ,  que  o  puzeraõ  em 
precipitada  fugida  ,  deixando  eftendidos  no  campo  mais  de 
trezentos:  Dos  Portuguezes ,  morrerão  treze  ,  e  os  feridos 
foraõ  muitos  mais.  Apenas  profeguiaõ  outra  vez  a  marcha, 
quando  já  lhe  vinhaõ  no  alcance  oitocentos  cavallcs,  taõ 
íeguros  da  lua  vi<5toria,  como  certos  da  noffa  debilidade. 

Poi  precifo  moftrar-lhe  os  roíros ,  e  as  pontas  das  lança*, 
mas  jà  não  havia  braços,  nem  forças,  para  tão  repetidos 

combates  :  Os  cavallos  de  pura  fadiga  não  podião  revol- 
ver-fe  ,  nem  os  Cavalleiros  fuftentar  as  lanças,  nem  a  11 

mefmos;  Todavia,  tirando  forças  da  fraqueza,  foraõ  re- 
batendo a  fúria  do  inimigo,  fempre  em  boa  ordem,  até 

fe  cobrirem  com  a  artilharia  da  Praça  de  Zafim,  com  taõ 

pouca  perda  (  a  refpeito  do  grande  aperto  ,  em  que  fe  vi» 
rão tantas  vezes)  que  fe  teve  efte  por  hum  dos  mais  raros, 
e  gloriofos  fucceííbs  de  quantos  fe  referem  nasHiftorias. 

VIII. 
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NO  mefmo  dia  roubou  a  morte  a  Portugal  hum  Va- 
rão ,  daquelles,  que  coftumaõ  fer  os  efteyos  da  Re- 

publica y  Efte  foi  Dom  Joaó  da  Coita  ,  primeiro  Conde  de 
Soure:  Bizarro  cortezaõ  ,  valeroío  General,  prudente  Mi- 
niftro  ,  íabio  Embaxador.  Na  Corte,  foube  unir  os  extre- 

mos da  galantaria,  e  damodeftia;  Do  brio  ,  e  da  piedade^ 

Do  lnzimcnto  ,  e  da  moderação.  Na  campanha,  defempe- 

nhou  ,  com  gloriofas  acçoens ,  a  fama  do  feu  valor  -y  Com- 
prou na  batalha  de  Montijo  a  liberdade  da  Pátria  ,  a  preço 

da  feu  próprio  íangue  ,  fendo  hum  dos  principaes  inftru- 
mentos  de  fe  confeguir  aquella  memorável  viótoria  :  ElRey 
Dom  Joaõ  IV.  fiava  tanro  do  feu  esforço  ,  e  fidelidade  ,  que 
nas  ultimas  horas  de  fua  vida  ,  lhe  encomendou  adefença 

do  Reyno,-  E  no  mefmo  inftante  paííou  ao  Alem-Tcjo, 
onde  era  Governador  das  armas.  No  Confelho  ultramari- 

no ,  de  que  foi  Prefidente  muitos  annos,  refultàtão  as  fuás 

direcçoens,  em  grande  beneficio  das  conquiftas;  No  de 
guerra  ,  erao  os  íeus  dictames  outros  tantos  acertos  da  pru» 
dencia  ,  e  do  valor.  Na  Embaxada  de  França,  fe  houve, 

como  dèftro  Piloto,  em  rija  tempeftade  ;  Ajuftando-fe  na* 

quelle  tempo  ocafamento  delRey  Luiz  XIV.  com  a  Prin- 
ceza  deCaftella  debaxo  da  condição,  de  que  França  nlo 

daria  foccorros  a  Portugal  •  Venceo  adeftreza  do  Conde 
Embaxador  efte  embaraço,  e  ,  apezar  dos  G.ftelhanos,  con- 

leguio  foccorros  não  vulgares.  Foi  amantiííímo  da  hon- 
ra ,  e  não  menos  da  conlervação  da  Pátria  :  Confiante!  nas 

amifades  ,  difereto  na  converfação  ,  liberal,  comr/aílivo, 

generofo.   Morreo  nefte  dia ,  anno  de  1 664. 

IX. 

T^T  A  Villa  de  Peniche  falcceo  nefte  dia  do  anno  de  1729. 

■f»  ̂  com  geral  opinião  de  fantidade  Pedro  Martins  Pereira, 
fecular,  natural  da  mefma  Villa  ,  onde  havia  enfinado  Gra- 

mática ,  por  tempo  de  quarenta  annos ,  fendo  exemplarif- 
íirno  em  todo  o  género  de  virtudes  ,  e  a  fua  vida  de  gran- de 
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de  edificação  para  todos.   Ficou  flexível  o  (eu  corpo,  c  foiDl*23« 

fepukado  na  Igreja  de  Noíía  Senhora  da  Ajuda  ,  com  aflií-,     e 
tencia  de  hum  grande  concurfo  de  povo. 

VIGÉSIMO  TERCEIRO   DE 

JANEIRO. 
I.  Dom  Joaõ  EMe^es  Cardeal:  Noticta  de  humajingular  ma- 

ravilha. 

II.  He  jurado  Rey  de  Aragão  ,  e  Conde  de  Barcelona ,  o  Infan- 
te Dom  Pedro ,  filho  de  outro  Infante  do  mefmo  nome, 

e  neto  delRey  Dom  Joaõ  I. 
III.  Dom  Dtogo  deSoufa  Arcebtfpo  de  Évora, 
IV.  Dom  Rafael  Bluteau  recita  trez  Oraçoens  gratulatorias. 
V.  Segundas  vifias  dos  Reys  de  Portugal  com  os  de  Caftella. 
VI.  Mulher  de  grande  idade. 

1. 
OM  Joaõ  Efteves  da  Azambuja  ,  illnftrou  a 
Vtlla  deite  nome  com  o  leu  nalcimento.    Foi 

de  nobre  geração,  como  filho  de  Afíonfo  Ef- 
teves ,  fenhor  de  Salvaterra ,  Repoíteiro  mòr$ 

e  íobrinho  de  Joaõ  Eíteves ,  Alcaide  mòr  de 

Lisboa,  grande  valido  dos  Reys,   Dom  Pedro  ,  Dom  Fer- 
nando ,  e  Dom  Joaõ  o  primeiro.    Cujas  partes  ,  o  nofío  D. 

João  feguio,  fendo  feu  Companheiro  na  guerra, feu  Con- 
felheiro  na  paz.   O  mefmo  Rey  o  mandou  por  feu  Emba- 
xador  ao  Concilio  de  Piza  ;   Donde  paííou  a  Jeruíalem  ,   a 
viíitar  os  lugares  Santificados  com  o  preço  danofTa  redem- 

pça-õ  :  Voltando  a  Itália  ,   enriqueceo,  com  preciofas  jo- 
yas ,  a  fepulturado  grande  Patriarcha  São  Domingos  ,  de 
quem  era  devoto  fingular.    Nas  dignidades ,  que  fucceííi vã- 

mente logrou,  de  Bifpo  do  Algarve,   do  Porto,  de  Co- 
imbra ,  e  Arcebifpo  de  Lisboa  ,  fe  houve  com  igual  zelo,  e 

liberalidade,  na  reforma  dos  íubditos ,   e  no  foccorrõ  dos 
pobres.   A  fama  de  feus  grandes  merecimentos  ,   não  ca- bendo 
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Dia2^.bcndo  em  Portugal ,  chegou  a  Roma,  e  o  Summo  Pon- 
_  de     tifice  Joaõ  XXIII.  o  fez  Cardeal  do  rituío  de  Saõ  Pedro  ad- 

J        '  vincula.    P,íííou  outra  vez  a  Itália  a  receber  o  Capelo  da 
mão  do  Pontífice,  e  nacjuella  Corte,  Metropoli  do  Mun- 

do ,  mereceo,  econfeguio  íingularcs  eftimaçoens,  ptlaíua 
grande  calidade,  grandes  letras,  grande  prudência  ,  a  que 
Servia    de  eímalte  ,  o  eíplendor  ,  e  luzimento  ,  com  cjue 
iempre  íe tratou;  Edificou  nacjoella  Cidade  hum  Conven- 

to de  Religiofos  de  São  Jeronymo,  e  depois  em  Lisboa,  o 
nobre  Mofteiro chamado  do  Salvador,   pela  occafiaõ  ,  que 
agora  diremos.    De  tempos  antiquiííimos  ,    a  pequena  dis- 

tancia dos  muros  de  Lisboa,  para  a  parte  do  Oriente ,  ha* 
via  huma  mata  brava  enlaçada  em  barbara  penedia  ,  onde 
fó  habitavão  feras,   e  rara  vez  entravão  homens.   Succe- 
deo ,  pouco  depois  de  conquiftada  Lisboa  porElReyDom 
AfTonfo  Henriques  ,  que  hum  Cavallciro  ,  andando  â  ca- 

ça fe  embrenhou  naquelle  monte,  e  chegado  ao  mais  in- 
terior delle,  vio  huma  venerável  Imagem  deChrifto  Cru- 

cificado ,  collocada  em  lugar  eminente,  e  ao  pè  da  Cruz, 
huma  forma  de  Altar  compofto  de  favos ,  por  induftria  ,  e 
artificio  das  abelhas  ,  que  até   os  brutos  ,  para  confuíâõ 
dos  racionaes  ,  fabem  reconhecer ,  e  venerar,  a  feu  medo, 
o  feu  Criador.     Correo  logo  a  fama  ,   e  concorreo  toda  a 
Cidade  a  veraquella  rara  maravilha,  e  adorar  a  facrofanta 

Imagem.  Pouco  depois,  íe  lhe  edificou  huma  pequena  Ca- 
pella ,  qual  fofria  a  eftreiteza  daquelles  tempos ,  e  alli  come- 

çarão a  viver  recolhidas  algumas  devotas  mulheres  ,    mas 
leni  Regra,  ou  habito  de  alguma  Religião  j  Ate  que  o  Car- 

deal Dom  Joaõ  Efteves  edificou  no  mefmo  lugar  hum  Mof 
teiro,e  o  dotou  de  boas  rendas,  e  o  entregou  às  Religicías 

do  gloriofo  Patriarcha  Saõ  Domingos,  efeolhendo  o  mef- 
mo Mofteiro  para  fua  fepultura ,  onde  jaz;  lendo  tresla- 

dado  o  feu  cadáver  da  Cidade  de  Burgos,  na  qual  voltando 
para  Lisboa faleceo  fantamente  neftedia,anno  de  1415. 

N 
II. 

O  mefmo  dia  ,    (  havendo  chegado  dous  antes    a 
Catalunha  )    no  anno    de    1464.    Foi    o  Infante 

Dom 
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Dom   Pedro  Condcftavel  de  Portugal  ,    jurado   folemne-Pia  23; 

mente  Rey  de  Aragaõ,   e  Conde  de  Barcelona  j   I^igni-  TanJr- 
dades,  que  naõ  chegou  a  lograr  trez  annos,  cercado  iem- 

pre  de  tribuiacoens ,  e  perigos,  que  lhe  apreçarão  a  mor- 
te ,  como  outro  dia  dizemos*  He  fem  duvida,  que  a  em-  29.  ̂  

preza  ,  em  que  efte  Príncipe  entrou  ,  foi  mais  animofa,  Junh0, 
que  prudente:  Porque  com  forças  muito  deíiguais  a  ella, 
fe  entregou  nas  mãos  de  homens  eftranhos  >  onde  tinha 
contra  li  hum  contendor  natural ,  e  poderofo. 

iii. 

OM  Diogo  de  Soufa ,  fegundo  do  nome,   e  do  ape- 
lida entre  os  Arcebiípos  de  Évora  foi  filho  de  Fer- 

não de  Soufa  ,    e  de  Dona  Maria  de  Cait.ro  ,   ambos  da 

primeira  nobreza  de  Portugal.   Seguio  as  letras,  c  ávida 
Ecclefiaítica ,   e  nelias ,   fez  luzidiflimos  progreífos,  neila, 
refplandeceo  com  excellentes  virtudes.   Amou  a  verdade, 
e  a  Juíliça  com  inteireza ,  e  leveridade  benemérita,  e  mais 

própria  do  Portugal  antigo  ,  que  do  moderno.    Nos  feus 
votos  ,   e  coníultas  ,  inimigo  jurado  da  liíonja  ,   attendia 
fó  ao  bem  commuru  ,  cortando  livremente  por  dependên- 

cias,   e  relpeitos  particulares,  como  homem  fácil  de  que- 
brar ,   naõ  de  trocer.  Preíídio  muitos  annos  no  Tribunal 

do  Santo  Officio,  por  naõ  haver  naquelles  tempos  Inqui- 
ridor Gera!.   ElRey  Dom  Joaõ  o  IV.  fiou  da  fua  activida- 

de,  e  prudência,   relevantiílimos  empregos,   de  que  Dom 
Diogo  ie  di  (empenhou  com  grande  fatisfaçaõ  do  mefmo 

Rey  ,  e  utilidade  da  Republica  ,    Sendo  tanto  mais  eíli- 
mavel  o  feu  zelo  ,  e  trabalho  ,  quanto  o  novo  Império 
Buóluava  ,    por  aquelle  tempo  ,    em  mayorcs  duvidas  da 
fua  confervaçaõ.   Amava  o  mefmo  Rey  as  fuás  acçoens , 
naõ  aíTun  o  feu  génio,   porque  era  hum  pouco  mais  acre, 
e  fevero ,  do  que  fofre  o  melindre  das  Cortes ,  e  a  deli- 

cada condição  dos  íoberanos.    Mas  efta  mefma  feverida- 

de,  que  per  fi  íó,  cm  muitos,   naõ  conciliava  amor, jun- 
ta com  a  pureza  da  vida,  com  a  limpeza  das  mãos,  com 

a  eminência   dos  cargos  ,  com  a  authoridade  da  peííoa  , 
em  todos  excitava  veneração.   Nas  primeiras  promocoens 

T  *     de 
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Dia23.de  Prelados  do  Reyno  a  depois  das  pazes  ,  quando  nefte 

de.     redundavaõ  infignes  fogeitos  em  Tangue,  annos,  e  mere- 
J  '  cimentos  ,  foi  levado  à  grande  Dignidade  de  Arcebifpo 

de  Évora  ,  cujas  ampliffimas  rendas  difpendia  inteiramente 
em  obras  de  piedade  ,  refervando  ,  a  penas  ,  o  que  era 
eílreitiííimamente  precifo  para  o  moderado  trato  de  Tua 
pefToa ,  e  familia.  Em  Teu  tempo  ,  fe  vio  a  pobreza  rica, 

e  a~  riqueza  pobre  :  A  pobreza  rica  ,  porque  choviaõ  íb- 
bre  os  neeeííitados  continuas  ,  e  grandiofas  efmolas  das 
mãos  deite  infigne  Prelado:  A  riqueza  pobre,  porque  fen, 
do  aquelle  Arcebifpado  o  mais  opulento  de  Portugal  ,  e 
por  confequencia  o  Arcebifpo  mais  rico ;  O  noíío  íc  tra- 

tava de  maneira  ,  que  por  vezes  foi  viíto  remendar  por 
fuás  mãos  os  veílidos  interiores  ,  e  outras  ,  fendo-Íhe  tra- 

zidos à  meza  alguns  manjares  de  preço  mais  que  ordi- 
nário, os  naõ  comia ,  e  mandava  repartir  pelos  pobres , 

dizendo ,  que  era  em  prejuizo  delles  ,  aquella  demazia, 
que  por  tal  a  julgava.  A  fua  cama  era  como  a  do  roais 
pobre  Religioío  ;  Quando  a  naõ  pode  encubrir  ,  que  foi 
na  ultima  enfermidade  ,  o  viraõ  ,  naõ  fem  lagrimas ,  mui- 

tas pefloas  cuberto  com  huma  pobre  manta.  Abítrahio- 
fe  de  beneficiar  os  parentes  ,  ainda  os  mais  chegados  , 
naõ  porque  os  naõ  amaííe. ,  mas  porque  amava  mais  as 

precizas  obrigaçoens  de  Paftor ',  e  o  foccorro  ,  e  remé- 
dio das  ovelhas  ,  que  Deos  lhe  encomendara  -3  Com  el- 

las,  fendo  de  natural  fevero,  fe  fez  exceííi vãmente  beni- 

gno, e  compaííivo  :  Elle  mefrno  procurava  faber  das  ne- 
ceííidades  oceultas ,  fem  mediação  de  terceiras  peííoas  ,  e 
muito  menos  de  valias,  eoceultamente  acodia  com  prom- 
pto ,  e  competente  remédio.  Em  1677.  celebrou  Synodo 

Provincial,  e  foi  o  primeiro  Eborenfe  de  que  fe  acha  me- 
moria j  porque  os  mais  foraõ  Diocefanos.  Fez  grandes 

obras  na  fua  Cathedral  ,  e  nella  mandou  fazer  a  fua 

fepultura  ,  em  que  entrava  muitas  vezes  em  vida.  Fale- 
ceo  no  anno  de  1678.  neíle  dia  dedicado  a  Santo  Ude- 
fonfo  j  Dia  grande  para  a  morte  de  hum  Santo  Prelado. 

IV. 
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IV.  Tde. 

NEfle  dia,  c  nos  dous  feguintes  do  anno  de  1714. re- 
citou o  Padre  Dom  Rafael  Bluteau  Clérigo  Regu- 

lar da  Divina  Providencia  trez  Oraçoens  gvatulato- 
rias  na  Igreja  da  fua  Cafa  de  Lisboa ,  a  que  aíííftio  EIRey 

Dom  João  V.  noíío  Senhor  com  grande  concurío  de  no- 
breza, e  povo,  pela  mercê. *  cjue  Deos  noíío  Senhor  fez 

a  Lisboa  em  fufpender  o  rlagello  de  huma  epidemia, que 

havia  principiado  na  quadra  do  Ouron.o"'do  anno  ante- 
cedente ;  e  fem  duvida  fe  ateara  muito  fe  EIRey  noíío 

Senhor  fahiiíe  de  Lisboa  com  toda  a  Cafa  Real  ,  como 

muito  o  perfuadiaõ  ,•  a  que  refiftio  com  animo  de  cora* 
çaõ  verdadeiramente  Real ,  e  paterno,  dizendo  que  antes 

queria  morrer  com  feus  Vaííallos  naturae3  ,  do  que  de- 
femparailos  ,  e  deixar  de  lhes  acodir  -y  como  fez  com  a 
roayor  caridade,  liberalidade,  e  grandeza,  que  fe  podem 
coníiderar  ,  mandando  diílribuir  pelos  Párocos  grandes 

fomas  de  dinheiro  pelas  Freguezias  ,  Médicos,  e  Cirur- 
gioens ,  e  pelas  cafas  de  todos  os  neceííitados  enfermeiros, 

e  enfermeiras,  e  tudo  o  de  que  podiaõ  neceíTitar  de  vive» 
res  ,  de  comodidades,  de  mantimentos,  de  remédios  ,  e 

regalos.  Feliz  Reynado  !  em  que  o  Rey  governa  como 
Rey,  como  pay,  e  como  homem. 

v. 

"^T  Eíre  mefmo  dia  ,  ânno  de  1729.  em  Domingo  de- 
■^^  pois  de  jantar  fahiraõ  da  Cidade  de  Elvas  com  toda 
a  Familia  Real  os  Reys  de  Portugal  ,  c  o  mefmo  fizeraò 
com  a  fua  os  Reys  Catholicos  da  Cidade  de  Badajoz,  para 
fe  vifitarem  mutuamente  ,  como  fizeraõ  na  caía  das  en- 

tregas das  duas  Princezas ,  íituada  fobre  a  ponte  do  Rio 
Caya;  e  na  fala  interior  dos  dous  Reynos  tiveraõ  huma 
dilatada  ,  e  carinhofa  conferencia  ,  em  que  fe  gallou  a 
tarde  j  concorrendo  na  mefma  caía  para  divertimento  de 
Suas  Mageftades  ,  e  Altezas  ,  huma  grande  mufica  de 
vozes ,   e  inftrumentos   das  doas   Reaes    Capellas  ,    que 

T  ij  com 
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Dia  1$. com  amigável    emulação  oftentaraõ  a  íua  habilidade,  c 

,  de.     deftreza. 
Jaaeir. 

VI. 

NO  lugar  do  Nefperal  ,  termo  da  Villa  da  Certa, 
falcceo  nefte  dia  de  1741.  huma  mulher  cm  idade 

de  cento  ,  e  féis  annos  já  completos  ,  que  ainda  quatro 
annos  antes  da  íua  morte  cofia  ,  e  enfiava  a  agulha  tem 
óculos. 

VIGESIMOQUARTO  DE  JANEIRO. 

I.  Saõ  Salamão  Arcebtfpo  de  Braga. 
I I .  Entra  à  força  de  armas  Martim  Affonfo  de  Mello  ,  a 

Cidade  de  Ampaza. 
III.  Eclip/e  horrendo  do  Sol. 

IV.  A  Rainha  de  Caflella  Dona  Beatriz  filha  delRey  Dom 
Fernando  de  Portugal» 

V.  Mendo  de  Ciabra  Eremita. 

VI.  Conquifia  dai  Cidades  de  Surat  ,  e  Reyner. 
Vil.  Soror  Antónia  da  Trindade. 

1. 

AM  Salamao   Arcebifpo  de  Braga  ,  Varaõ   de 

virtudes  iguaes  à  íua  dignidade,  de  doutrina  pró- 
pria do  íeu  nome  ,    de  conílancia  digna  da  íua 

fè:  Padeceo  por  ella  gioriofo  martyrio  ueítc  dia, 
anno  de  209. 

11. 

NO  'mefmo  dia ,  anno  de  158  7.   dcílruhio  Martim  Af- 
íonfo  de  Mello,  General  de  humâ  Armada  Portu- 

gueza  ,  a  foberba  Cidade  de  Ampàza  na  cofta  deE* 

thiopia Oriental,  por  fe  haver  rebelado  o  Rey  delia,  e  ha- 
ver 
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ver  feito  liga  com  hum  CoíTario  Turco,  a  quem  entre-Dla24< 

gou  por  traição  alguns  Portuguezes.    Era  a  Cidade  fortiiTi-     dc 
ma  por  fitio ,  e  íe  achava  com  todas  as  prevençoens  ,  queJ 
lhe  podiaõ  fervir  para  a  defença  $    Mas  nada  bailou  a  re- 

bater o  valor  ,   e  impreífaõ  ,   com  que  a  combaterão  Íeis 
centos  Toldados  Portuguezes:   Por  elles  foi  entrada,  edcf. 
truida,  e  o  Rey  ,  chamado  Eftambadúr,  prezo,  e  pouco 

depois  degolado  cm  publico  theatro  ,   por  ordem  domeí- 
mo  General  Portuguez. 

iií. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  i  J44.  houve  hum  Eclipfe  do 

Sol  ,  que  durou  todo    o  dia  ,   e  nos  mezes  feguintes, 
feeclipfou  trez  vezes  a  Lua  ,  maravilha  ,  que  íó   íe 

vio  outra  vez  em  tempo  dc  Carlos  Magno. 

IV. 

DOna  Beatriz  Rainha  deCafhlla ,  fi'ha  delRey  Dom 
Fernando  de  Portugal  ,  e  da  Rainha  Dona  Leonor 

Telles  j  Foi  Princeza  honeftiíTima  ,  e  dotada  de  excellen- 

tes  prendas  ,  e  virtudes.  CafoucomEIRcyDomJoaoI.de 

Caftella  ,  por  quem  o  mefmo  Rey  o  percendeo  ler  dc  Por- 

tugal j  Mas  fuccedendo-lhe  infjuítamcnte  na  pertençaõ, 
vtyo  a  padecer  a  Rainha  grandes  tiibulaçoens ,  e  mayores 

quando  chegou  a  Caftella  a  noticia  da  batalha  dc  Alju- 
barrota :  Porque  o  povo  ,  fempte  cego  ,  c  bárbaro,  impa- 
ciente naconfideração  de  tamanha  perda  ,  Lhe  quiz  dar  a 

morte  $  Depois ,  pela  delRt  y  feu  marido  ,  ficou  totalmen- 
te ícm  arrimo  ,  reduzida  a  vida  particular  ,  e  com  poucos 

meyos  de  íuftentarfe  ;  Todavia  ,  pela  fama  de  íuas  virtudes, 

e  perfeiçoens ,  no  anno  de  1409.  a  mandou  o  Duque  de 
Auílria  pedir  por  mulher  à  Rainha  de  Caftella  Dona  Ca- 
tharina,  tutora  de  feu  filho  EIRcy  Dom  João  II.  e  Gover- 

nadora doReyno:  E  efta  mandou  os  Embaxadores  a  Ma- 
drigal,  onde  aíliftia  a  Rainha  D.  Beatriz,  a  qual  refpondeo: 

Que  as  mulheres  da  fua  esfera  nao  cafavao  duas  vezes ;  Re- 
íolução,  tanto  mais  fublime,  quanto  efta  Senhora  fe  acha- 

va 
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Dia  24,  va  defamparada :  Porque  em  Portugal  não  tinha  pay ,  nem 
_  de.     mãy,  e em Caíkila, tinha  muitos  inimigos. 

v. 
NO  mefmo  dia,  pelos  annos  de  148  1.  paííou  defta 

vida  tranfitoria  àimmortal  o  Venerável  Mencb  de 

Ciàbra  ,  Eremita  da  Serra  de  Oíía  ,  e  hum  dos  que 
maisilluftráraõ  ,  e  engrandecerão  aquella  fagrada  Religião. 
Foi  Cavalleiro  de  nobreza  conhecida,  efeguio  a  guerra  cm 
tempo  delRey  Dom  Joaõ  I.  dando  tão  inllgnes  provas  de 
valor,  e  fidelidade  ,  que  o  mefmo  Rey  ,  e  feu  filho,  e  ne- 

to, os  Rcys  Dom  Duarte  ,  e  Dom  Affonfo  o  V.  fízeraõdel- 
le  as  mayores  eftimaçocns  ->  Mas  quando  íe  via  no  mayor 
auge  delias,  e  na  certeza  de  lograr  os  mais  altos  empre- 

gos da  Republica  ,  deixou  o  Mundo,  e  pizando  as  vaida- 
des ,  fe  retirou  para  hum  lugar  folitario ,  junto  aSetuval, 

onde  deu  principio,  e  proieguio  até  a  irorte,  huma  vida 
âufteriííima  ,  e  mais  Angélica  ,  que  humana.  Foi  eleito 
(  por  mais  que  o  repugnava  )  Prelado  dos  Oratórios  da 
fua  Ordem,  e  agovernou  com  tanro  zelo,  e  vigilância  ,e 
tão  aífinalados  exemplos  de  fantidade  ,  que  lhe  podemos 
chamar  hum  dos  íeus  principaes  fundadores  nefte  Reyno. 

vi. 
NO  mefmo  dia,  anno  de  1529.  entrou  o  famofo 

António  da  Sylyeira  a  Cidade  de  Surat,fituada  na 
coita  de  Cambaya ,  dentro  do  Rio  chamado  Taptij, 

a  trez  legoasdafoz  do  mefmo  Rio,  pelo  qual  entrou  em 

embarcaçoens  ligeiras  ,  por  não  fer  capaz  de  navios  de  ma- 
yor porte.  Confiava  a  Cidade  de  dez  mil  vifinhos,  com 

boas  caías,  e  era  de  grande  comercio,  mas  por  iífo  mef- 
mo pouco  verfada  em  operaçoens  militares,  e  como  tal , 

deu  pouco  que  fazer  aos  noíTos  Toldados  ,  que,  quafi  fem 
refiftencia  ,  a  entrarão;  Mas  fruftroufe-lhe  a  efperança  do 
faço,  porque  os  paizanos  havião  retirado  alguns  dias  antes 
as  fazendas,  tão  temerofos  da  fama,  como  agora  da  vifta 
do  noíío  poder :  Os  edifícios  forao  entregues  20  fogo  fem 

dilação. 
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dilação.  Paííou  o  Sylveira  íbbre  a  Cidade  de  Rcyner  ,  po»Dia  24, 
voada  defeismil  viíinhos,eíituada  da  outra  banda  do  mef-  "e 

mo  Rio,ameya  legoa  dediftanciaj  Achava-fe  guarneci-'»3 
da  de  gente  coftumada  à  guerra  ,  e  prefumida  de  valerofa, 
Mouros  de  naçaõ  ,  chamados  Naytéas  5  Eftavao  bem  pre; 
venidos  de  armas, e  haviao  levantado  varias  fortificaçoens, 
para  impedirem  o  defembarque,e  difputarem  aentradada 
praça,  muito  confiados  no  fitio  delia ,  por  eftar  em  lugar 
eievado.  Porém  logo  moftráraõ ,  cjue  era  muito  mayor 
nelles  a  prefunção  ,  que  a  valentia  ,  porque  os  noífos ,  pon- 

do as  proas  em  terra  ,  os  foraõ  levando  ás  efpingardadas, 
e  lançadas  atè  as  portas  da  Cidade  ,  e  pelas  meímas  foraõ 
entrando  fobre  elles,  com  taõ  impetoofo  furor  i  que  lhe 
nao  ficou  acordo  ,  mais,  que  para  a  fugida,  deixando  as 
mulheres ,  os  filhos,  e  as  fazendas  ,  nas  mãos  dos  Portu- 

guezes  'y  Os  quaes ,  no  faço ,  fe  encherão  de  preciolos  def- 
pojos ,  com  que  todos  ficarão  ricos  daquella  vez,  e  o  pu- 
deraõ  ficar  muito  mais,  a  ferem  capazes  as  noíías  embar- 
caçoens  de  mayor  carga  ;  E  por  naõ  haver ,  por  efta  caufa, 
algum  defeoncerto,  fe  mandou  pôr  fogo  à  Cidade,  que  a 
poaco  efpaço  ,  foi  reduzida  a  cinzas,  ficando  o  generofo 
Sylveira  com  â  gloria  immortalde  conquiftador  de  Praças 
aos  pares. 

VII. 

SOror  Antónia  da  Trindade,  natural  da  Villa  de  Can* 
tanhede,  fendo  menina  dezejando  laber  latim,  e  apli- 

car-íe  ao  eftudo  da  fagrada  Theologia  ,  comunicou  a  fua 
mãy  aqueile  dezejo  ,  e  por  efta  ,  ainda  que  nobre  ,  fer 
pobre,  e  naõ  poder  dar  meftre  em  cafa  a  fua  filha  ,con- 
fentio  ,  que  em  traje  de  varaõ  ,  e  de  eftudante  ,  foííe , 
como  foi ,  eftudar  á  Univerfidade  de  Coimbra  em  compa- 

nhia da  mefma  may  ,  que  lhe  fervia  de  ama.  Com  efte 
disfarce  continuou  alguns  annos  no  eftudo  com  tanta  cu- 
riofidade  ,  e  aproveitamento  ,  que  excedia  a  todos  feus 
condiicipulos.  Vendo,  porém,  que  começava  a  fer  co- 

nhecida ,  poz  fim  a  feus  eftudos  ,  e  disfarces  ,•  e  como 
era  muito  virtuofa  ,  procurou  fer  fanta  na  efeola,  e  Caía 

de 
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Dia 24. de  Deos  do  Convento  das  Religiofas  de  Noíía  Senhora 

.^    da  Confolação  de  Figueiró  dos  vinhos  da  Ordem  Terceira 

J  *  da  Penitencia,  onde  profcííou ,  floreceo,  e  fe  graduou  no 
exercido,  e  magifterio  de  muitas  virtudes  ,  enfinando-as 
a  muitas  difcipulas  ,  que  forao  grandes  fervas  de  Deos. 
Foi  devotiffima  do  Doutor  das  Gentes  o  Apoftolo  Saõ  Pau- 

lo, em  cujo  obfequio  recitava  todos  os  dias  o  OíEcio  da 
Converfaõ,  alem  do  que  era  obrigada  a  rezar  como  Re- 
ligiofa.  Pelos  annos  de  1575.  na  vefpera  do  dia  em  que 
a  Igreja  celebra  a  Converfaó  áo  meímo  Santo  Apoftolo 
faleceo  com  prodigiofos  íínaes  de  predeftinada  ,  ficando 
depois  de  morta  fermohílima  com  duas  bellas  rozas  nas 

faces.  Toda  a  Comunidade  naõ  podendo  apartar-fe  do  íeu 
corpo,  nem  ainda  tocando-fe  a  Matinas,  relolveo  no  mef- 
mo  lugar  em  que  eftava  amortalhada  ,  fazer  Coro  ,  e 
cantar  as  Matinas  da  Converfaõ  do  Santo  Apoftolo  com 
grande  folemnidadc,  devoção,  e  myfterio. 

VIGESIMOQUINTO  DE  JANEIRO. 

I.  Santa  Paula  Virgem. 
II.  Dom  Frey  Álvaro  Paes. 
III.  0  Beato  Frey  Jeronymo  da  Cruz. 
IV.  0  Padre  Francijco  Gomes. 
V.  ProciffaÕ  Jolemritjfima  em  Lisboa. 
VI.  0  famofo  Nuno  Fernandes  de  Atayde. 
VII.  Defcobre  Vafco  da  Gama  o  Rio,  que  chamou  dos  Bons 

finais* 

I. 

FfllANTA  Paula  Virgem,  natural  de  Ávila,  Cidade, 

\MMi\  que  cahia  antigamente,  na  demarcação  da  JLuuta- 
^^^nia,  íloreceo  em  virtudes,  e  milagres  :  Foi  feu  feli- 

ce  tranfito  neftedia,annode  500. 

IL 
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II.  de aneir  . 

DOm  Frey  Álvaro  Paes ,  ou  de  São  Payo ,  Religiofo  da 

Ordem  Seráfica ,  Varaõ  igualmente  illuftre  em  vir- 
tudes ,  e  letras.  Compoz  o  celebrado  livro,  que  intitulou 

De  Planãu  Ecclefite.  Huma  Apologia  contra  Guilherme 
Ochamo.  Hum  livro  intitulado  Specuhm  Regum.  E  outro 

íobre  o  Meitre  das  Sentenças.  Foi  Biípo  do  Algarve  :  Fa- 
leceo  neíte  dia  ,  anno  de  1352.  em  Sevilha,  onde  he  vene- 

rado ,  e  a  fua  fepuitura  conhecida  com  o  nome  de  Sepultura 
de  SaÒ  Álvaro. 

iii. 

O  Beato  Frey  Jeronymo  da  Cruz,  natural  de  Lisboa, 

bautizado  na  Sé  da  mefma  Cidade  ,  Religiofo  da  Sa» 

grada  Ordem  dos  Pregadores  :  PaíTou  ao  Oriente  a  pré* 
gar  a  Fè  ,  e  ,  em  defenfa  delia  ,  foi  nefte  dia  morto  ás 
lançadas,  no  Reyno  de  Siaõ ;  anno  de  1566. 

IV. 

O  Padre  Francifco  Gomes  ,    filho  Primogénito  da  fa- 

grada,  e  fiorcnnflima  Congregação  do  Oratório  dc[» 
ta  Cidade  de  Lisboa,  e  de  feu  Venerável  Fundador  o  Pa- 

dre Bartholomeu  do  Quental  ,    nafceu  no  lugar  dos  Ne- 

gros ,  termo  da  Villa  de  Óbidos  -y   Foi  bautizado  na  Igre- 
ja de  Santa  Maria  Magdalena  ,   Freguczia   do  meímo    lu- 

gar,  onde  depois  foi  Cura  quafi  doze  annos  ;  miniílerio, 

que  exercitou  com  tanto  zelo  da  honra  deDeos,  que  che- 
gou a  condenar  a  feu  mefmo  pay  por  matar  huma  rez  ao 

dia  S.intOj  E  com  tanto  cuidado  do  bem  dos  próximos, 

que  ,  achando  fó  trez  peffoas  no  dito  lugar  ,  que  foubef- 
iem  ler  ,  abrio  eícola  publica  em  íua  cafa  ,  de  dia  para 

os  deíoccupndos,  e  de  noite  para  os  trabalhadoras,  e  pe- 
gureiros ,   fuavizando  â  eftes  o  trabalho  das  liçoms  com 

lhe  ter  aparelhado  a  cea :  Naõ  ceifando  ,  entretanto  ,   de 
lhe  en finar    a  doutrina  Chriírâ  ,  e  pregar   com  fummo 

V  fer- 
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fria 25. fervor  a  palavra  de  Deos ,  com  que,  em  breve  tempo, 

.  defterrou  a  geral  ignorância  ,  que  havia  naquelie  povo. 
Naõ  he  fácil  reduzir  a  numero  as  excellentes  virtudes, 

em  que  floreceo.  Guardou  perpetua  virgindade  ,  conicr- 
vando  eíta  dclicsdiííima  flor  entre  os  eípinhos  de  mui- 

tas, e  raras  mortificaçoens.  Não  dormia  cm  cama  ,  fe 

não  veílido  fobre  huma  cortiça  ,  e  fugia  de  todo  o  tra- 
to ,  e  converíação  de  mulheres:  A  lua  abílinencia  foi  rà- 

riiTima  :  Nunca  comeo  coufa  de  regalo  ,  ainda  quando 

fecular:  Jejuava  quafi  todos  os  dias,  comendo  fó  de  vin- 
te e  quatro  ,  em  vinte  e  quatro  horas,  e  iífo  muito  pou- 

co. Em  quanto  fervio  de  Cura  na  Igreja  da  Conceição 
defta  Cidade  de  Lisboa  ,  cofrurnava  mandar  fazer  huma 

panella  de  legumes  no  principio  da  femana  ,  fervindo-lhe 
efta  nnica  iguaria  para  o  ordinário  fuftento  de  toda  ella: 
e  para  disfarçar  eiia  rara  abílinencia  ,  mandava  também 
fazer  todos  os  dias  o  jantar  ,  e  cea  com  muito  cuidado, 

e  grandeza  ,•  Porém  ,  iem  lhe  tocar  ,  o  remetia  logo  a 
peííoas  honradas,  e  pobres ,  que  íuítentava.  Era  fumma- 
mente  efmoler ,  dando  aos  pobres  tudo  quanto  adquiria. 
Não  podia  ver  a  (cus  próximos  em  necefíidade,  fera  que 
os  remediaíTe  ,  fahindo  clle  mefmo  de  noite,  quando  era 

Pároco,  a  repartir  eílas  eímolas  por  encobrir  a  lua  cari- 
dade. Defde  feus  primeiros  annos,  foi  fempre  dado  a  De  s, 

fem  que  o  pudeííem  divertir  de  feus  íantos  exercícios,  nem 
as  converfaçoens  dos  amigos  ,  de  que  fugia  ,  nem  ainda 
os  eítrondos  da  guerra  ,  pois  militando  na  fronteira  do 

Alem-Tcjo,  quaíi  hum  anno,  le  portou  fempre  cem  ad- 
miração de  feus  companheiros  ,  naõ  como  foldado  ,  mas 

como  Religiofo.  Naõ  coníentia  ,  que  em  lua  preíença  fe 

murmuraífe  de  algum  próximo;  e  para  evitar  toda  a  pa- 
iavra  ocioíà  ,  guardou  fempre  quab  continuo  hlencio  , 
não  tendo  outro  exercício  a  fua  lingoa  mais  ,  que  o  de 
rezar,  ou  cantar  Pfalmos,  e  Hymnos ,  razão,  porque  lhe 
chamavao  o  Pregoeiro  dos  Divinos  louvores.  Rezava  com 
muita  d:voçaõ  ,  e  paufa  o  OíHcio  Divino  ,  fempre  em 
pé  ,  e  a  fuás  horas,  coftume  ,  que  obfervou  era  toda  a 
ília  vida  Ardia  em  /eti  coração  o  zelo  da  íalvaçaõ  das  al- 

mas ,   aífífUndo  fempre  no  Coníeífionario  ,  onde  ganhou 

mui- 
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muitas  para  Deos,  e  converteo  grandes  peccadores  ,  naõDia2£ 

fó  à  penitencia  ,  mas  à  vida  perfeita  :  E  era  taõ  activo.  e 

efte  dezejo  de  falvar  a  aimas  ,  que  muitas  vezes  o  arre- 
batava de  feus  fentidós,  ,e  fazia  ficar  extático  no  Confef- 

fionario  -y  E  levantando,  os  olhos  ao  Ceo  para  pedir  luz 
a  Deos  do  que  devia  obrar,  era  tão  vehemente  o  impe- 

ro de  feu  eipirito  ,  que  fazia  tremer  o  mefmo  Confcího- 
fiário  com  todos  os  circundantes  ,  e  ifto  era  neile  mui- 

to ordinário,  e  quafi  condiano.  O  feu  mais  prezado  tx- 
erCicio  era  o  da  fanta  oraçaò  ,  em  que  g  afta  Vi  todas  as 

horas,  que  lhe  reftavaõ  de  fuás  oceupaçoens  ,  e  mimíle- 
/rios.  Em  qualquer  tempo,  que  o  procuravaõ,  o  achavaõ, 

ou  proftiado  por  terra,  ou  de  joelhos,  com  os  braços  ef- 
tendidos  em  forma  de  Cruz  :  e  quando  ,  fem  o  poder 
prevenir,  davaõ  com  elle  de  repente  os  domeíticos  nefta 
poftura,  fazia,  que  fe  efperguiçava  para  defmencir  a  boa 

opinião  ,  que  dclle  podião  formar.  De  noite  ,  infalivel- 
mente,  fe  recolhia  á  Igreja  a  orar  ,  e  vifitar  os  altares, 

exercício,  em  que  gaitava  muitas  horas,  fendo  es  feus  ge- 
midos ,  e  fufpiros  ,  claro  indicio  de  leu  extraordinário 

fervor.  Foi  por  extremo  humilde,  e  paciente  de  injurias, 
levando  todas  com  alegre  femblante.  Muitas  vezes,  pelo 
feu  encolhimento  ,  e  modeítia  ,  zombavaõ  delle  os  eftu* 

dantes  feus  condifcipulos  ,  e  querendo  em  algumas  occa- 
íioens  hum  feu  primo  reprimir  ,  e  caftigar  efta  infoíen- 
cia,  elle  -o  deteve  ,  e  abrandou  com  fua  manfidaõ  ,  di- 

zcndo-lhe,  que  aquellas  injurias  eraõ  para  elle.  o  melhor 
bocado.  O  mefmo  lhe  fuecedeu  ,  no  adro  da  Sè  de  Ltf- 
boa  ,  depois  de  Sacerdote  ,  lendo  então  a  injuria  mais 

atroz  ,  e  por  peífoas  de  mayor  authoridade.  Deita  gran- 
de humildade  nafceu  a  falta  de  noticias  ,  que  nos  deixou 

de  fuás  acçoens  heróicas  ;  Porque  todas  coftumava  enco- 
brir com  fummo  cuidado  ,  e  recato.  Todas  eiías  virtu- 

des premiou  Deos  noífo  Senhor  com  grandes  favores  do 
Ceo,  que  a  fua  induíhia  não  pode  oceultar.  Teve  dom 
de  profecia,  dizendo  muitas  coulas  antes  de  fuecederem, 

que  depois  fe  virão  fielmente  cumpridas.  Achando-fe  hu- 
ma  vez  reveftido  ,  c  fem  Acolyto  ,  em  huma  Igreja  do 

campo  ,  eafligindo-fe  çom  efta  falta,  vio  junto  a  íi  hum 

V  V)  meni- 
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Dia25.menino  defconhecido ,  c  de  extraordinária  fermofura,  o 

Taneir  ̂ ua^  '  ̂eP°*s  ̂ c  ̂ c  aj°dar  à  Miíía  ,  defapareceo  de  re* 

■  pente,  fem  nunca  mais  o  tornar  a  ver.  Outra  vez  dizen- 
do Miifa  em  publico  ,  fe  notou  ,  que  acabando  de  con- 

fagrar ,  começou  a  rir  com  extraordinária  alegria  para  a 

íagrada  Hoftia  |  coufa  bem  íingular  em  fua  rara  modcf- 

tia  ]  fazendo  algumas  acçoens ,  que  indicavão  eftar  ven- 
do com  feus  olhos  ao  mefmo  Chrifto.  A  efta  íanta  vida 

fe  feguio  huma  ditofa  morte ,  a  que  ,  para  mayor  mere- 
cimento feu,  precedeo  huma  dilatada  doença  de  febre! 

continua  ,  que  padeceo  por  dous  annos  com  fin-gulariffi* 
ma  paciência,  fem  admittir  gcnero  algum  de  regalo,  nem 
ainda  os  precifos  para  alivio  do  faftio.  Era  ardentiffíma  a 

íede,  que  padecia  com  a  forçada  febre,  e  pedindo  hu- 
ma vez  hum  púcaro  de  goa,  jà  próximo  à  morte,  a  pe- 
nas o  levou  â  bocca  ,  quando  logo  o  apartou  de  íi  ,  cho- 

rando com  vivas  lagrimas  a  fua  pouca  mortificação  ,  ícn- 
timento  ,  que  difficultofiiTimamente  lhe  pode  aliviar  o  en- 

fermeiro. A  efte  agradecia  com  muitas  expreífoens  o  bem 

que  lhe  fazia  ,  julgando-fe  indigno  delle  ,  e  offerecen* 
do-lhe  fuás  oraçoens  diante  de  Deos  no  Ceo.  Aprovei- 
tou-íe  defta  oíFerta  o  dito  enfermeiro  ,  e  lhe  pedio  al- 

cançaífe  do  mefmo  Senhor  a  fua  perfeverança  na  Con- 
gregação ,  o  que  elle  lhe  prometeu  ,  dizendo-lhe  ,  que 

eftiveíTe  feguro,  de  que  havia  de  perfeverar  até  a  morte: 

E  aííím  fuecedeu,  fem  embargo  de  fer  então  muy  contin- 
gente ,  por  cfpeciaes  caufas  ,  a  fua  períeversnça.  Foi  a 

fua  morte  neííe  dia  ,  anno  de  1676.  às  trez.  horas  da 
tarde,  cm  hum  Sábado  ,  dia  dedicado  a  noífa  Scuhora, 

de  quem  fempre  foi  devotiílimo.  Apenas  fe  divulgou  o 

feu  tranííto  ,  concorreu  logo  a  venerallo  toda  Lisboa  ,  ac* 
c!amando-o  por  Santo  ,  tocando  nelle  contas  „  e  guar- 

dando com  grande  fé,  e  devoção  ,  algumas  di;  íuas  Tc 

liquias,  que  podiaõ  haver  •  E  foi  tao  numerofo  <o  concur- 
fo,  que  naõ  deu  lugar  a  fe  poder  fepultaf ,  íe  niáo  ao  ter- 

ceiro dia.  Em  todos  eftes ,  efteve  feu  corpo  flcXivel ,  de 
tal  forte,  que  o  aíTentavaõ,  e  meneaváo  braços,  mão*, 

pès,  e  todas  as  mais  partes,  cora  tanta  facilidade ,  como 
fe  eftivera  vivo;  Coufa,  que  admirou  grandemente,  não 
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fó  aos  circunftantes  ,  fe  naõ  também  aos  Médicos  ,  que  Dia  *$ 

julgarão  por  iobrc  natural  efta  flexibilidade  ,  por  muitas     • 

de  luas  circunftancias.   Também  admirou  não  pouco, que, •*    e,r* 
em  taoto  tempo  ,   fe  cão  experimentado    em  feu  corpo 

corrupção  alguma  j   Antes  muitas  peífoas  fentiaõ ,  que  ex- 
halava  hum  cheiro  íuaviílimo  ,   que  os  recreava  ,   e  fazia 

prorromper  em  louvores  de  Deos  ,  que  hc  admirável  em 
feus  Santos. 

v. 
AChava-fe  em  Alemanha,  no  exercício  de  Mordomo 

mòr  da  Emperatriz  Dona  Maria  filha  de  Carlos  V. 

Dom  Joaõ  de  Borja  II.  Duque  de  Gandia  ,  filho  de  S.  Fran- 
cifeo  de  Borja ,  e  vendo,  com  grande  dor  de  feu  coração, 
ocítrago,  que  os  hereges  faziaõ  nas  coufas  fagradas  ,  e 

particularmente  nas  Relíquias  dos  Santos  ,  das  quaes  ha- 
via muitas  de  grande  nome  ,  e  veneração  naquellas  par- 

tes ,  procurou  por  todos  os  meyos ,  que  fe  lhe  offerece- 
raõ,  falvar  as  mais  ,  que  pudcííe ,  e  com  eífeito  ,  à  euf- 
ta  de  grandes  difpendios  ,  e  perigos  ,  ajuntou  muitas, 
muito  preciofas,  e  íingulares.  Quando  veyoa  tile  Reyno, 

acompanhando  a  mefma  Emperatriz ,  as  trouxe  comfigo, 
e  como  era  taõ  devoto  da  fagrada  Religião  da  Companhia 
de  Jeíu  ,  e  concorrião  nelle  tantos  motivos  para  o  ícr ,  a$ 
orflreceo  aos  Padres  de  Saõ  Roque  ,  os  quaes  cftimando, 

como  era  razaõ ,  hum  tão  grande  ,  e  tão  fingular  favor, 
determinarão  trazellas  ao  feu  Convento  em  huma  folem- 

niíhma  Prociííaõ ;  Tal  foi ,  a  que  ordenarão  neftc  dia  ,  an- 
no  de  1588.  Por  ventura  ,  que  nem  fe  havia  feito  antes 
cm  Portugal,  nem  fe  fez  depois,  coufa  tão  grande  dtftc 

género.  Foi  a  Prociííaõ  da  Sé  a  Saõ  Roque  ,  e  íahindo  pe- 
las oito  horas  da  manha,  acabou  de  recolherfe  àsduas  de- 

pois do  meyo  dia  ̂   Fizeraõ-le  nefta  diftancia  vários  arcos 
triunfaes,  com  muita  grandeza ,  e  perfeição,  aonde  fahiaõ 
grande  numero  de  figuras  a  receber  as  fagradas  Relíquias 
com  muíícas  ,  e  colloquios  fuaves ,  e  difcrctiííimos ,  c  em 

hum  arco,  que  eílava  à entrada  da  rua  Nova,fahirao  no- 
vecentos meninos,  que  reprefentavaõ  os  nove  Coros  dos Anjos, 
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Dia  25. Anjos,  riquíffímamente  vertidos,   com  coroas,  azas,  pei- 

.     tos ,  e  fapatos,  tudo  cuberto  de  pedraria  ;  Em  outro  fahi- 

■*  ein  raò  os  Santos  mais  celebres  de  Portugal,  Martyres,  Pon- 
tífices, ConfeíTores ,  e  Virgens,  cjue  formavão  huma  vií- 

toíiífima  réprcfentaçaõ,  e  a  mais  alegre  ,  e  precioía  ,  que 

podiaõ  defejar  os'olhos.  Asjoyas,fó  ,  que  levava  o  Cor- dão da  Rainha  Santa,  fe  avaliarão  em  mais  de  cincoenta 

mil  cruzados :  Todas  eftas  figuras  fe  incorporarão  na  Pro- 
ciffaõ  ,  na  qual  hia  também  S^nta  Engracia  ,  com  feus  vin- 

te, e  oito  companheiros  Martyres,  todos  a  cavallo,  e  aílim 
outras  muitas  figuras  com  extraordinária  pompa,  e  roagef- 
tade:  Hiaõ  também  todas  as  Irmandades,  e  Confrarias  de 

Lisboa  ,  empenhándo-íe  ,  e  competindo-fe  ,  a  qual  luftra» 
ria,  e  avultaria  mais  na  úqueza  ,  e  aííeyo  dos  andores: 
Precediaò  viftoílííímas  danças  de  novas  ,  e  alegres  inven- 
çoensj  Fechava-lc  aProciflaõ  com  as  fagradas  Relíquias, 
que  conftavaõ  de  muitos  corpos  ,  cabeças ,  e  braços  de  San- 

tos ,  as  qu3es  foraõ  collocadas  em  mageftofos  Santuarioso 
nas  Capeílas  Collateraes  daquelle  famofiílimo  Templo. 

vi. 
NUno  Fernandes  de  Atayde,  Varaõ  digno  de  eterna 

memoria  ,  militou  em  Africa  muitos  annos ,  fendo 

Capicaô  das  principaes  Praças ,  que  ai  li  dominavaõosPor- 
tuguezes:  Foi  hum  perpetuo  açoute  dos  Mouros :  Era  taõ 
prompto,  e  veloz  nas  entradas,  que  fazia  pelas  fuás  terras, 
e  os  acometia  em  tempos,  e  por  modos  tsò  inefperados, 
que  lhe  chamavaõ  vulgarmente .  Nunca  efià  quedo,  Foraõ 

innumeraveis  as  vezes,  que  pelejou  com  aquelles  bárba- 
ros ,  e  outras  tantas  os  venceo;  Atè  que  neftedia,  fahin- 

do  da  Cidade  de  C,afim,  de  que  era  Capitão,  coma  ma- 
yor  parte  dos  Cavalleiros,  que  nella  aííiftiaõ,  depois  de  haver 
faqueado  hum  aduár  ,  e  cativado  muitas  peífoas ,  veyo  en- 

tre eftas  huma  Moura  muito  fermofa  chamada  Hota  ,  que 
foi  a  occafiaõ  da  grande  perda,  que  os  noííos  tiveraõ  ,  e 
da  morte  de  Nuno  Fernandes:  porque  fabendo  o  marido 

de  Hota  ,  chamado  Raho ,  que  fua  mulher  hia  cativa ,  ajun- 
tou a  mais  gente  ,  a  que  lhe  deu  lugar  a  prefla  ,  eo  aper- 

to. 
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to,   e  vcyo  velozmente  bufcar  os  noffos  ,•   Mas,    todavia ,  Dm  25. 
naõ  fe  animava  a  enveírillos ,  e  andava  volteando  á  vifta-       e 
Ate  que  Hora  ,  levantando  a  voz  lhe  bradou,  dizendo  ,  com 
mais  dor,  aue  efperanca  :  Como  lenao  lembrava,  de  que 

por  vezes  lhe  havia  prometido  perder  a  vida  peia  íua  liber- 
dade ,  fea!£umdia  a  viííe  cativa  de  Chriftãos?  Com  eftas 

palavras    íe  encheo   o  Miuro   de  caõ    precipitado  furor, 

que  inveftindo  com  Nono  Fernandes,  a  quem elle  bem  co- 

nhecia ,  lhe  tirou  com  humaazagaya,  e  logrou  taõ  felis- 
mente  o  tiro  ,  que  lhe  atravcfíou  a  garganta,  de  que  logo 
cahio  morto.     A  efta  grande  diígraça  íe  íèguio  humagra» 
ve  perturbação  na  noíla  gente,  acrefcentada  com  a  duvida, 

que  logo  fe  levantou  ,  de  quem  havia  deícguir-fe  a  gover- 
nar.  Souberaõ  os  Mouros  aproveitar-íe  da  occaíiaõ  ,  e  car- 

regarão aos  Portuguezes  tão  rijamente,   que  fizerão  ntlles 
hum  fatal  eílrago  ,  em  que  acabáião  muitos  illuílres  caval- 
Iriros;    Mas  a  perda  mais  ienlivel  ,   foi  a  do  famolo  Nuno 
Fernandes.    Colherão  os  Inheis  ricos  defpojos ,  fendo  Hota 

o  de  mayor  eítimaçao  para  Rabo  leu  marido  ,   o  qual  a  le- 
vou ,  como   em  triunfo  ,   a  reparar  nas  delicias  da  pátria  , 

os  lobreíaltos  da  eferavidão,-   Pagoulhe  elia  efta  fineza  com 
outra  mayor:  Porque,  annos  depois,  fabendo  ,  que  mor- 

rera em  hum  combate  ,  fe  fechou   com  o  íeu  fentimento, 

e  períiftio  nelíe  com  tanta  obítinaçaò ,  que  naõ  quiz  mais 
comer,  nem  beber,  e  aífim  durou  nove  dias,    no  fim  dos 

quaes,  acabou  ávida-    Exemplo  raro  de  amor!  Outro  de- 
rão  também    de  amor  ,  e  de  valor   as  mulheres  Portugue- 
zas,  que  então  afíiftiaõ  cm  C,afim,  ao  tempo  deita  derrota: 

Porque  vindo  ,  logo  depois  d;rlla  ,   os  Mouros  íobre  a  mef- 
ma  Cidade,   julgando,  que  íem  contradição   a  entrariao, 

por  falta  de  defenfores  •   Ás  mulheres,  havendo  tido  noti- 
cia anticipada  do  fucceíTo,  fobiraõ  aos  muros  com  capace- 
tes ,  e  lanças ,   fingindo  ,que  eraõ  íoldados,  cuja  vifta  fez 

retirar  os  Mouros  ,   e  ellas,  deixando  logo  aquellas  fingi- 
das apparencias ,  começarão  a  chorar  ,  muito  de  veras ,   as 

mortes  de  feus  maridos. 

VII. 



160 
Dia  25. 

de 

Janeir. 

ANNO  HISTÓRICO 

VII. 

O  mefmo  dia  ,  anho  de  1498.  defcobrio  Vafcoda  Ga- 
ma hum  caudalofo  Rio  nacoíla  da  Ethiopia  Orien- 

tal ,  em  Paiz  apraíível  ,  dealegres  campos,  e  grandes  ar- 
voredos ,  a  cjue  deu  o  nome  dos  Bons  íínaes ,  por  achar  alli 

gente  mais  politica  ,  e  de  melhor  geíto  ,  efeiçaõ  ,  do  que 
atèlli  havia  achado,  e  que  dava  mayores  efperanças  de  fe 
defcobrir  cedo  a  terra,  cjue  bufeavaõ. 

*S9»  -e§9*«£S*  «§§*  <69>*55***5>í(9»*4c§^  «§§>  «§§»  *§9»  <cÊ$*«c§9fr 

VIGESIMOSEXTO  DE  JANEIRO. 

I.  S.   Policarpo  Bifpo  ,  e  Martyr. 
II.  Os  Santos  Froalengo  ,  e  Gonçalo. 
III.  Terremoto  horrível. 

IV.  Ajujlaofe  as  capitulaçoens  da  entrega  da  Praça  do  Arreei' 
fe  em  Pernambuco. 

V.  Afenhora  D. Confiança  de  Noronha  Dnqueza  deBargança. 
VI.  Terceiras  ,  e  ultimas  wftas  das  Mage(tades  Portugueza ,  e 

Cathõlica, 

VII.  Incêndio ,  e  roubos  em  Lisboa, 
1. 

AM  Policarpo  ,  quarto  Arcebifpo  de  Braga,  di- 
gno íucceffor  deSanto  Ovidio  ;  Varaõ  de  vida 

inculpável,  e  de  profunda  doutrina,  padeceo  glo- 
rioíb  martyrio  nefte  dia  ,  anno  de  130. 

11. 

S  A5 Froalengo,  e  Saõ  Gonçalo,  ambos  fuecefíí vãmente 

Bifpos  de  Coimbra-  No  tempo  da  invazaõ  dos  Mou* 
ros  ,  fe  acolherão  ao  Moíleiro  de  Santo  Eftevaõ  de  Ribas  do 

fli  ,  onde  profeíTáraõ  a  fagrada  Regra  dcSao  Bento  ,  e  flore- 
ceraõ  em  virtudes,  e  faõ  ainda  hoje  tidos,  e  venerados  por 

San- 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  iói 
tantos  ■  Neíte  dia, anno  de  1473.  forsõ  trcsladadas fuás  Kc.Dh26. 
liquiaspara  oRetaboloda  Capeila  mòr  do  meímoMoíkiro.,.  de 

. l        •  r  Janeir. 

III. 

Fílc  dia,  cm  quinta  feira  ,  anno  de  15  31.  fuece- 
deu  hum  taõ  horrível  terremoto  em  Lisboa  ,  que  íe 

hz  íentir  cm  diftancia  de  mais  de  feííenta  1.  goas  ,  e  aiTo- 
Jou  lugares  inteiros  em  circuito,  e  na  Cidade  poz  por  ter* 

ra  mil  e  quinhentas  caías  ,  fazende-as  fepulturas  dos  meí- 
mos,  que  nellas  viviaõ:  Arruinarão  íe  muitos  Templos, 
fubmeroiraõ-fe  no  rner  muitos  navios.  Durou  alguns  dias, 

e  a  mayor  parte  dos  moradores  íe  retirou  ao  campo  :  Os 

Reys  íe  retira? aõ  cambem  ,  cemendo  todos,  que  a  Cida- 
de íe  fobvenia. 

IV. 

Overnava  as  Armas  Olandezas  ern  Pernambuco  o 

General  Sigifmundo  Vanícop  :  As  Portuguezas ,  o 
Meitre  de  campo  General  Franciíco  Barreto  de  Menezes. 

A  mayor  defenia  dos  inimigos  coofiftia  na  Praça  do  Ar- 
recife „  chamada  ,  não  íem  difereta  propriedade  ,  a  Ar- 

rochela  da  America  :  Os  noííos  lhe  haviaõ  pofto  citio, 

o  qual  procedia  lentamente  ,  por  falra  de  bâftaíites  foi- 

ças para  tamanha  exougnaçaò.  Appareceo  por  eíre  tem- 
po naquelles  mares  huma  numercla  frota  de  Portugal  , 

comboyada  de  dezafete  fragatas  de  guerra  ,  de  que-  era 
General  Pedro  Jaquez  de  Magalhaeos,  e  Almirante  Fran- 
cifeo  de  Brito  Freire  ,  inlignes  ambos  em  acçoens  mi- 

litares ■  Ao  calor  deda  Armada  fe  apertou  por  mar  ,  e 
terra  o  aíTedio  com  tanto  vigor,  diligencia,  e  felicida- 

de  ,  que  dentro  em  onze  dias  ,  rendidos  à  viva  força 
muitos  fortes,  e  pòítos  de  grande  coníequencia  ,  cederão 
finalmente  os  Olandezes  á  fortuna  das  noíTas  armas  ,  c 

capitularão  a  entrega  do  Arrecife,  e  de  todas  as  mais  Pra- 
ças, que  dominavaõ  na  nova  Luíltania  ,  com  toda  a  arte- 

lharia ,  e  muniçoens ,  que  nella  fe  achaííem  ;  Ao  que  fe 
ajuntarão  outros  partidos ,  que  a  bizarria  Portogueza  não 

X        *  duvi- 
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Dia  aô.duvidou  conceder  aos  Olandezes.   Afílnaraó  fe  as  capita- 

de     laçoens  pelos  Generaes ,  e  Cabos  mayores  de  huma  ,  e  ou-" 
Janeir.  ̂    Naçaõ   nefte  dia  ,  em  Segunda  Feira  pelas  onze  da noite, anno  de  1654. 

v. 

A  Senhora  Dona  Confiança,  foi  filha  dos  Condes  de 
Gijon,  fenhores  de  Nortenha  em  Afturias  ,  Dom 

AfFonfo  filho  baílardo  de  Dom  Henrique  Rey  de  Caftel- 
la  II.  do  nome  ,  e  de  Dona  Ifabel  ,  filha  também  illigi- 
tima  de  Dom  Fernando  Rey  de  Portugal  :  Tiveraõ  trez 

filhos,  e  huma  filha:  Os  filhos  foraõ  Dom  Pedro  de  No- 

ronha IV.  Arcebifpo  de  Lisboa,  Dom  Fernando  fegun- 
do  Conde  de  Villa  Real,  e  Dom  Sancho  primeiro  Con- 

de de  Odemira  :  A  filha  foi  a  fenhora  Dona  Confiança, 

de  quem  tratamos,  que  por  feu  Real  íangue,  e  eíclareci- 
das  prendas  ,  e  virtudes  ,  de  que  a  enriquecerão  Ijberaes 
a  natureza  ,  e  a  graça  ,  foi  íegunda  mulher  do  fenhor 
Dom  ArTonfo,  Conde  enuõ  de  Barcellos  ,  e  viuvo  da  fe- 

nhora Dona  Brites  Pereira.  Nefte  fegundo  matrimonio, 

o  achou  o  Titulo  de  Duque  de  Bargança,  com  que  a  fe- 
nhora Dona  Confiança  veyo  a  fer  a  primeira  Duqueza 

daquelle  grande  Eílado:  No  de  caiada  deu  íingulare&  pro- 
vas de  admirável  prudência,  e  de  infigne  piedade:  AíTim 

foubi  compor  ,  e  conformar  as  oílentaçoens  da  Corte  com 

os  dictames  do  efpirito  ,  que  no  auge  das  mayores  gran- 
dezas, obfervava  os  mais  elevados  primores  da  perfeição: 

As  galas  lhe  cobriao  os  cilícios,  com  os  achaques  disfar- 
çava os  jejuns ,  e  no  meyo  dos  mayores  divertimentos  da 

terra  ,  levantava  o  interior  a  Deos  em  ardentes  jaculató- 
rias ,  em  fervorofas  oraçoens.  Amava  ,  e  favorecia  com 

grande  affc&o  ,  e  liberalidade ,  aos  virtuofos  ,  e  aos  ne- 
ccílitados  ,  imitando  ,  e  feguindo  os  bons  exemplos  ,  e 
fantos  confelhos  de  huns,  foccorrendo ,  e  confolando  as 

miferias ,  e  aflicçoens  dos  outros.  Florecia  em  feu  tempo 
o  llluílre  Servo  de  Deos ,  chamado  Joanne  o  Pobre  ,  em 

huma  folidao  perto  do  Convento  de  Villar  ,  da  Sagrada 

Congregação  do  Evangeliíla  ,  onde  fazia  vida  Angélica 
em 
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era  eftado  Eremitico",  e  a  Duqueza  (que   afliftia   entaõDia26\ 
na  fua  Villa  de  Barcellos  )    o  bufcava  em  peííoa  muitas        .   ■' 

vezes,   pela  poderofa  fimpatia  ,  que  coftumaõ    ter  entre ' 
fi  as  peíoas  íantas.    Morto   na  Villa  de  Chaves    o  Du- 

que feu  marido  (  golpe  ,  que  levou  com  prodigiofa  re* 
íignaçaõ  )   lhe   fez  fem  lagrimas    os  últimos  ofícios,  e 
depofitado  o  corpo  na  Matriz   da  mefma  Villa  ,    voltou 
para  os  Paços  de  Guimaraens ,  e  alli  fe  deu  de  novo  aos 
exercícios  das  virtudes  com  admirável  fervor.   Profeífou  a 

Terceira  Regra  do  Serafim  da  terra  ,  e  trazia  patente  o 

habito  da  mefma  Ordem  ,  como  gala  da  fua  mayor  efti- 
mação.    Conformavaõ-le   com  o  habito  os  exercícios  da 
vida  ,  que  todos  erão  de  penitencia  ,  de  humildade  ,  de 
devoção,   e  contemplação,   de  deíprezo  do  Mundo,  e  de 

íl  mefma.   Amorofos  affcdtos,  e  lagrimas  faudofas  do  fum- 
mo  bem  ,  craõ  o  emprego  perenne    do  íeu  coração  ,   e 
dos  feus  olhos.    Difpendia   com  os  pobres   todas  as  luas 
rendas  ,   e  com  fuás  mãos  curava  os  enfermos  ,   ainda  os 

mais  afearofos ,  e  de  doenças  malignas,  lem  nojo  da  for- 
didez  ,  e  fem  temor  do  contagio.    Neftas  ,    e  em  outras 

obras  de  infigne  caridade,  e  deíengano  infigne  de  quan- 
to preza  ,  e  ettima  a  vaidade  fempre  cega  dos  mortaes , 

acabou  gloriofamente  a  vida ,  havendo  recebido  os  Sacra- 
mentos com  rara  devoção ,  e  ordenado  muitos  furTragios, 

e  inítituido  herdeiro  feu  fobrinho  Dom  Pedro  de  Mene- 

zes primeiro  Marquez  de  Villa  Real.  Succedeu  fua  morte 
nefte  dia,   anno  de  1480.  na  Villa  de  Guimaraens,  e  foi 
iepultada  no  Convento  de  Saõ  Francifco  da  melma  Villa 

na  Capella  mór  ,   onde  fe  vè  a  pedra  ,   que  cobre  o  feu 

corpo  ,    e    nella  ,   a  fua    figura  ,  com    habito  de  Ter- 
ceira, e  hum  livro  aberto  entre  as  mãos,  em  final  de  de- 

voção :   Ve-fe  mais  ,  na  mefma  pedra  ,  huma  abertura , 
pela  qual  os  fieis  tocavao  as  fuás  relíquias  ,  e  tiravão  ter- 

ra com  prodigiofos  effeitos,  e  em  huma  taboa,  janto  del- 
ia ,  fe  lê  eíle  Epitáfio,   pouco  elegante,  e  muito  defigual 

aos  altos  merecimentos  de  peffoa  de  tão  elevada  esfera. 
Alfonfi  conjiix  Duas  hoc  Confiança  Noronha. 

Regta  progénies ,  conditur  m  tumulo. 

X  ij  VI. 
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Janeir. 

NA  tarde  defte  dia  Je  1719.  pelahuma  hora  depois  do 
meyo  dia,  fe  tornou  ajuntar  terceira  vez,  na  cafa  das 

entregas  íobre  aponte  doRioCaya,  toda  a  Corte  de  Por- 
tugal com  a  deCaftelIa,  onde  fe  detiveraõ  humas,  e  ou- 

tras Mageftades  Portuguezas ,  e  Catholicas  atè  as  fete  ho* 
ras  da  noite  ,  divertindo-fe  com  a  armonia  das  Cantatas  de 

ambas  asReaes  Capellas ,  e  depois  de  reciprocas  aflevera- 
çoens  de  amifade  ,  fe  defpediraõ,  e  apartarão  com  lagri^ 
mas,  que  faõ  muy  naturaes  nos  ultimos  abraços.  No  dia 
feguinte  27.  partio  toda  a  Corte  de  Portugal  da  Cidade  de 
Elvas  para  Villa  Viçofa.  Á  Corte  de  Caftella  fahio  tam- 

bém da  Cidade  de  Badajoz  nomefmo  dia,  e  foi  pernoitar 
a  Lobon,  que  diíla  cinco  legoas  dâquella  Cidade, 

VII. 

"^T  A  noite  defte  dia  do  ãnno  de  1741.  roubarão  os  la- 
■^^  droenshuma  cafa  na  rua  das  flores  deLisboa,e  entrando 
pela  trapeira  do  telhado  puzeraõ  fogo  à  cafa ,  e  para  que  pe- 
gaífe  com  mais  força  ,  e  crefecífe  mais  depreça  o  incên- 

dio lhe  lançarão  alcatrão.  Acodio  o  dono  ao  fogo  ,  e  el- 
les  ao  dinheiro  ,  tendo  muito  de  antes  obfervado  o  lugar 

onde  eílava  ,  de  que  levarão  huma  grande  foma  ,  alem  de 
outras  ricas  peças  de  prata,  e  ouro,  e  pedraria.  Morreo 

neíle  incêndio  muita  gente,  entre  a  qual  foi  o  Correge- 
dor do  Bairro  alto  (chamava-fe  Manoel  António  de  Le- 
mos )  que  por  obrigação  do  feu  officio  fora  no  dia  feguinte 

pôr  algumas  coufas  em  boa  arrecadação  ,  cahindo»-lhe  hum 
iobrado  emeima,  opprimindo-o,e  a  outras  peífoas,  que  com 
elle  eftavaõ,  e,  o  que  he  mais  para  fencir ,  fem  confiííaõ. 

VIGE- 
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\  aílCir. 

VIGESIMOSETIMO  DE  JANEIRO. 

I.   Saõ  Julião  Martyr ,  e  feus  companheiros. 
li.   0  Beato  Frey  Lourenço  Mendes. 
III.  Jura  o  oí  trez  Eflados  Príncipe  herdeiro  de  Portugal  ao 

Infante  Dom  Pedro  ,  depois  Rey  II.  do  nome. 
IV.  He  jurada  Prlnceza  de.  Portugal  a  Infante  Dona  Ifabel 

filha  do  mefmo  Rey. 

V.  Entrega  fe  Pernambuco  aos  Portuguezes. 
VI.  Caftiga  André  Furtado  de  Mendonça  ao  foberbo  Rey  de 

J afana pat ao :  Com  outros  memoráveis  Jucceffos. 
VII.  Paj  te  para  Cafiella  a  Emperatriz  Dona  lfabel% 
VIU.   0  Padre  Manoel  da  Veiga. 
IX.   Homem  de  cento  ,e  vinte  annos. 

1. 

AM  Julião  natural  de  Moura  ,  Viila  dcfte  Reyno, 
antigamente  Cidade,  e  vinte  ,  e  [ete  companheiros 
padecerão  illuílre  martyrio  pela  confiííaõ   da  Fé, 

nefte  dia ,  anno  de  9  5 *  imperando  Domiciano. 

11. 

O  Beato  Frey  Lourenço  Mendes  dafagrnda  Ordem  dos 
Pregadores  ,  illuílre  em  íantidade  ,  e  efclartcido  em 

miiagres.  Foi  fua  ditofa  morte  nefte  dia  ,  anno  de  1280. 
no  Convento,  que  a  fua  Religião  tem  em  Guimarães:  O 
feu  íepulchro  fe  vè  collocado  lobre  o  retabolo  da  Capella 
de  Santo  Thomaz  ,   com  efte  verfo. 

Hicfita  Laurenti  Mendes  funt  offa  Beati. 

iii. 

'^í  O  mefmo  dia,  anno  de  166%.  juntos,  na  Sal'a  dos 
-**^  Tudefcos  do  Palácio  de  Lisboa,  os  trez  Eftados  do 

Rcyno 
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Dia27.Reynoreprefentados  nos  Procuradores  de  Cortes,  juràraõ 

e.  Príncipe  herdeiro,  e  fucceííor  do  Reyno  de  Portugal  ,  e 
'  feus  domínios,  ao  Sereniflimo  fenhor  Infante  Dom  Pedro, 
e  de  o  reconhecerem  por  verdadeiro,  e  natural  Rey,e  fe- 

nhor feu,  e  deftes  Reynos,  depois  dos  dias  do  Sereniííi- 
mo fenhor  Rey  Dom  ArTonfo  VI.  feu  irmaõ ,  e  fe  con* 

cluhio  o  acto,  beijando  todos  os  que  fe  achavão  prefentes 
a  mão  ao  Príncipe. 

IV. 

NOmefmodia  doanno  de  1674. foi  jurada  Princeza  de 
Portugal  em  Cortes  a  Infanta  Dona  Ifabel  filha  do 

Príncipe,  depois  Rey  Dom  Pedro  II.  e  da  Rainha  Dona  Ma- 
ria Francifca  Ifabel  de  Saboya  ,  tendo  de  idade  cinco  an« 

nos,  e  vinte  dias. 

v. 
*^T  Oraefmo  dia,  anno  de  1654.  tocou  a  vanguarda  do 
■Ifi?  exercito  Portuguez  em  Pernambuco  ao  famofo  heroe 
Joaõ  Fernandes  Vieira  ,  e  por  confeejuencia  lhe  tocava 
tomar  poífe  (como  tomou)  em  nome  da  Mageftade  del- 
Rey  Dom  Joaõ  IV.  da  Praça  do  Arrecife  ,  e  das  Forta- 

lezas ,  que  ainda  eftavâo  em  poder  dos  Olandezes.  Foy 
proporção  mifteriofa  ,  que  a  mefma  maõ,  que  deu  princi- 

pio a  efta  grande  empreza ,  lhe  puzeííe  finalmente  a  Coroa. 

vi. 
Ntrava  o  anno  de  159 1.  quando  o  Vice- Rey  da  índia 
Mathias  de  Albuquerque  defpedio  de  Goa  huma  Ar- 

mada de  vinte  vellas,  e  por  feu  General  ofamoíiffimo  An- 
dré Furtado  de  Mendonça  a  caftigar  o  Rey  de  Jafanapataõ, 

o  qual ,  e  o  de  Cândia,  ligados,  rompéraÕ  guerra  aos  Por» 
tuguezes,  moradores  na  Ilha  de  Ceilaõ,  exercitando  cru- 
eliffimas  tyranias  em  todos  os  que  nella  profeífavaõ  a  Ley 
de  Chrifto  ,  naturaes  ,  e  eftrangeiros :  Intitdava-fe  o  de 
Jafanapataõ ,  Rey  dos  Reys ;  Tal  era  afua  arrogância  ,  tal 

acon- 
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a  confiança  no  feu  poder  !   Mas  logo  verá  a  fua  confiança  D,a  2?< 

defenganada,  a  fua  arrogância  abatida.    Chegava  o  inii- 
gnc  Furtado  acoita  de  Calecut,  quando  lhe  fahiraõ  ao  en- 
contro  trez  nãos  de  Meca,  guarnecidas  de  grande  numero 
de  Turcos,  e  de  outro ,  também  grande,  de  canhoens,  e 

de  todo  o  género  de  armas,-  E  fobre  huma  bem  difputada 
peleja,   ficou  rendida  huma  das  nãos ,  e  as  duas  metidas  a 
pique.    Defcorria  ao  mefmo  tempo   por  aejueile  mar  com 

quatorze   galés   (  outros    dizem  vinte  ,   e  duas  )  o  famo- 
ío  ccííario  Cortimuía  *  Encontrarão-íe  as  Armadas ,  e  peito 
que  era  muito  defigual   o  noíío  poder,   por  ferem  de  me- 

nos porte  as  noíías  vcllas  ,  e  ainda  que  os  inimigos  fe de- 
fenderão com  eftremado   valor,   e  obítinado  rezaõ,  forão 

inteiramente  vencidos,  e  as  galés  rendidas,  defpojadas,   e 

entregue  ao  fogo,  c  Cortimufa  teve  por  grande  felicida- 
de o  efeapar  nadaudo.   Com  eílas  vistorias  ,  levadas  de  ca- 

minho, como  quem  le  enlaya  em  miud.zas  ,   para  depois 
obrar  coulas  mayores ,  chegou  a  noffa  armada  ao  porto  de 

Manar  ,   e  achando  nelle  outra  do  Rey  inimigo  ,   fc  tra- 
varão ambas  em  duriflimo  combate  ,  que  durou  muitas  ho- 

ras ,  ate  que  fe  declarou  a  vidtoria  a  favor  dos  Portuguezes,- 
Reítava-lhe  a  empreza  mais  árdua,  qual  era  a  expugna- 
cão  da  Cidade  j  Defcançarao  aquella  noite  das  paífadas  fa- 

digas ,  e  na  madrugada  deite  dia  ,  delembarcarão  em  boa 
ordem,   e  forão  cortando ,  com  vehementiífima  impref- 
laõ ,   por  trincheiras,  e  torreoens  ,   e  por  todo  o  género 
de  reparos  ,   poíto  que  guarnecidos  de  grofTa  artelharia  , 
e  de  gente  eícolhida  ,    e  reíoluta   a  morrer  aos  olhos  do 

feu  Rey,  em  detença  do  meímo,  e  da  pátria,  e  das  pró- 
prias vidas ,  e  fazendas.   Por  vezes  foraõ  desbaratados  ,  e 

outras  tantas,  formados  novamente,   renovarão  a  peleja, 
a  que  os  exhortava  EIRey  com  palavras  ,  e  exemplos  ; 
Mas ,   por  entre  montes  de  cadáveres  ,  e  rios  de  faogue  , 

abrirão  os  Portuguezes  caminho  a  ferro  ,   e  fogo  ,  e  en- 
trarão a  Cidade  ,    e  logo  no  Palácio  ,  onde  o  chamado 

Rey  dos  Reys  pagou  com  a  vida  os  exceííos  da  fua  pre- 
funçao;  Correu  a  mefma  fortuna  ko  filho  mais  velho  $ 

O  íègundo  corria  também  a  mefma  ,  a  nao   lhe  valer  o 

noíío  Geral  ,  a  cujos  pès  fe  lançou  pedindo  a  vida  ;  En- 

tão 
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Dia27.tão  o  generoííílimo  Furtado  ,  com  refoluçaõ  benemérita 

T     e.     do  mnyor  dos  Cezares,  o  nomeou  logo  íucceíToi  daqueila lâncir  " 

Coroa  ,  e  em  lugar  delia  ,   lhe  poz  na  cabeça  o  feu  pro; 
prio  murriaõ  ,  e  fez  com  que  os  feus  o  reconheceífem 

Rey  ,  e  por  efte  modo  coníeguio  a  benevolência  daqutl- 
la  gente  ,  e  o  focego  da  noíía  ;  AíTim  coroado  de  vito- 

rias,  e  dando  Coroas  de  barato  ,  encheu  eíle  grande  He- 
roe  acjuellas  Provincias  de  terror  ,  e  de  admiração. 

VII. 

NO  mefmo  dia  ,anno  de  i  y  16.  p3rtio  de  Lisboa  a  Em- 
peratriz  Dona  Ifabcl  ,  digniíllma  efpofa  do  Empera- 

dtor  Carlos  V.  foi  acompanhada  dos  Infantes  íeus  irmãos 

Dom  Luiz  ,  e  Dom  Fernando,  e  do  Duque  de  Bargança 
Dom  Jayme  ,  e  de  Dom  Pedro  de  Menezes  Marquez  de 

Villa  Real,  e  de  outros  fenhores,  e  Cavalleiros  pompo- 
famente  luíidos.  Levou,  e  deixou  enternecidas ,  e  immen- 

fas  faudades :  Porque  amava  com  grandes  extremos  a  El- 
Rey  ,  e  aos  Infantes  feus  irmãos,  e  com  os  mcfmos ,  era 
amada  deiles. 

VÍII. 

O  Padre  Manoel  da  Veiga,  da  Companhia  de  JESUS, 
natural  de  Coimbra,  filho  do  Douror  Thomaz  Ro- 

drigues da  Veiga  Lente  de  Pi  ima  de  Medicina  da  Uni- 
veríídade  daqueila  Cidade,  foi  Doutor  ,  e  profelTor  da  fa- 
grada  Theolgia  na  Academia  Viianenfe  em  Lithuania,  e 
doutiíUmo  controverfifta  contra  os  hereges  do  feu  tempo, 

como  ainda  moftraõ  os  feus  livros  impreííos :  Hum ,•  /!f- 
fertiones  lheologica  de  Awjufttjfimo  Eucharifiia  Sacramento 

impreffo  em  Vilna  em  quarto  ,  anno  de  1  5  8  y.  e  cm  An- 

veres ,  na  Oíficina  de  Plautino,  anno  de  1  580".  Outro  de 
Dívimjfimo  ,  &  tremendo  Mtjfa  Sacrifício  -t  Outro  ,  De  vi- 

ta  ,  &  miraculis  falfis  Lutheri ,  Calvhit ,  &*  Beza  ,  impreí- 
fos  em  Vilna.  Outro  ,  Thefes  de  diflribuúone  Sacra  Eu- 
chariflta  fub  una  fpecie  ,  contra  HuJJitas,  Outro  ,  Eterna 
Chrijli  generaúoms ,  veraque  Deitatts  defenfío.    Outro  ,  De 

prin- 
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prtnctpm  Fidet ,  impreííos  em  Vicnna  deAuftria.  QptJlio-t&X  ipl 
nts  Jekciá  de  libertate  Dei  ,  &  hommts.  De  Tradcjtinatio-       . 

ne.   De  concórdia  fummorum  noflri  Temporh  Theologoruw ;  ■* 
impreííos  em  Roma,  anno  1639.   Com  noventa  de  ida- 

de ,   (cffenta  e  nove  da  Companhia ,  íaleceo  em  Roma 
neíle  dia  de  1640.    Fazem  delle  nobre  memoria  a  Bi- 

blioteca Hifpaaa  ,  Taxandro  no  feu  Cathalogo   de  Mo- 
guncia,  e  PoíTevino  no  ApparatoSacro. 

IX. 

.   r 

NO  Collegio  dos  Padres  da  Companhia  de  JESUS 
da  Cidade  de  Bargança  faleceo  nefte  dia  do  anno 
de  1741.  de  huroa  breve  enfermidade  em  idade  de 

cento  ,  e  vinte  annos  Matheus,  natural  do  lugar  de  Sey^ 

xas,  termo  da  Villa  de  Vinhaes  -,  o  qual  fervio  o  Colle- 
gio mais  de  leíTenta  annos  ,  e  ainda  nefta  ultima  idade 

peneirava  ,  e  amaffava  o  paõ  para  os  Padres,  logrando 

boa  vifta  ,  e  faude  perfeita  em  todo  o  dilatado  efpaço 
de  fua  vida. 

■ 

Ifàl 

w  ' 

\  -M. 
1 

■   , 

■ 

VIGE- 
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Dia  28. 

Janeif. 

VIGÉSIMO  OITAVO  DE  JANEIRO. 

I.   Sa»  Benigna  Bifpo ,  e  Confi/for, 

H.  Sinaes  horríveis  no  Ceo  ,  t'  rat  tami] 
III.  Ter  cetra  acclamaçaÕ.  delRey  Dom  Jçaã  IV. 

I V.  Emrão  vencedores  os  Hortuguezes  na  Fraca  do  Arrecife, 
V.  Thomt  Corrêa. 

VI.  Defende- Je  Malaca  do  Achem:  Acção  ejlupenda  de  Nu- 
no Montei*  o, 

VIL   Si  Madre  Elena  da  Cruz-, 

VIU.    Beato  trey  Joaõ  de  Ba.'io. 
IX.  Dom  Jeronymo  Soares. 

1. 

AM  Benigno  Arct  bifpo  de  Braga*  digno  fuecef- 
íor  de  Saõ  Martinho  Dumienfe  ,  morreu  íantif- 

íimamente  neíre  dia,  anno  de  588.  Saõ  Gregó- 
rio Turonenfe  faz  delle  honorifica  mençaõ. 

11. 
NO  meímo  dia  ,  anno  de  1  5  5  1.  Foi  vifto  em  Lisboa 

o  ar  encendido  em  fogo,  com  horrenda  catadura: 

Choveu  langue,  e  fobrevcyo  hum  terremoto  ,  com  que  fe 
arruinarão  duzentas  caías,  e  nas  rujoas  morrerão  mais  de 

duas  mil  peífoas. ih. 

TRez  vezes  foi  âcclamado  Rey  ElRey  Dom  João  IV. 
A  primeira  ,  no  primeiro  de  Dezembro  de  1640, 

pelos  quarenta  Fidalgos,  a  que  chamamos  (  como  por  an- 
tonomaíia  )  os  da  AcclamaçaÕ.  A  fegunda  ,  aos  quinze 
do  mefmo  mez,  e  anno  ,  por  todos  os  Prelados ,  Titulos, 

Fidalgos ,  c  Miniftros,  que  então  fe  achavao  em  Lisboa. 
A  terceira,   nefte  dia  ,   anno  ác  164.1.  por  todo  o  corpo da 
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da  Nação,   congregado  em  Cortes ,  as  quaes  fe  compoemDia  2S. 
dos  trez  Eftados ,  Eccleíiaftico  ,  Nobreza  ,  e  Povo.  Jun-_     f. 

r  m      1     A  1  1  Janeir. 
tos  ,  pois  ,   na  gram  Salla  de  Palácio  todos   os  que  na- 
quella  funçaõ  tinhaõ  lugar,  fahio  EIRey  a  hum  Trono, 
que  eítava  prevenido ,  e  ornado  com  muita  grandeza.   Vi- 

nha veílido  de  pardo,  bordado  de  ouro,  com  botoens  de 

rubins,  e  riquiíTimo  collár  de  pedraria,  de  que  trazia  pen- 
dente o  Habito  de  Chrifto  ,  com  Opa  roçagante  de  oor- 

cado ,  forrada  de  tela  branca  com  flores  de  ouro ,  e  prata, 
e  na  mão  direita  o  Cetro  de  ouro,  que  na  batalha  de  Al- 

jubarrota foi  tomado  a  EíRcy  Dom  João  I.  de  Caftella, 
Vinha  à  mão  direita  delRey  o  Príncipe  Dom  Theodozio, 
feu  filho,  que  então  era  de  íete  annos  ,   veftido  de  tela 
branca  com  capa  de  gorgoraõ  negro,  forrada  da  mefmatéla, 
e  guarnecida  de  paííamanes  de  ouro.    Trazia  ao  pefcoço 
hum  rico  collar,  e  no  chapeo  hum  riquiíTimo  cintilho  de 
diamantes  com  plumas   de  martinetes«    Fazia  o  oficio  de 

Condeftavei  o  Marquez   de  Ferreira    Dom  Franciíco  de 
Mello  ,  e  afíiftião  nos  feus  lagares ,   e  minifterios ,  os  of- 
fiches  àâ  caía  ,  cada  hum  com  a  iníígnia  do  feu  cargo. 
Aííentados,  fua  Mageftade  ,  e  Alteza  ,  e  logo  todo  o  mais 
congreíío  ,  feita  a  pratica  pelo  Biípo  de  Elvas,  D.  Manoel 
da  Cunha  ,  fizerão  tedos  juramento  ,  preito,  e  menagem 
a  Sua  Mageftade  ,  como  a  leu  verdadeiro  Rey ,  e  natural  Se- 

nhor, e  a  Sua  Alteza,  como  a  Príncipe  herdeiro,  e  íuc- 
ceííbr  deites  Reynos. 

IV. 

NF  O  mefmo  dia,  anno  de  1^4.  entrou  vencedor,  e 

triunfante  o  Mcftre  deCampo  General  Francifco  Bar- 
reto de  Menezes  na  Praça  do  Arrecife,  onde  o  ef» 

perava  ,  rendido  aos  golpes  da  fortuna  o  General  Sigif- 
mundo.  Vanlcop  ;  E  com  elle  difpençou  o  General  Por- 
tuguez  (  igualmente  compaflívo  ,  e  generofo  )  quantas 
galantarias ,  e  primores  fofre  o  eftillo  de  guerra  em  fc- 
melhantes  calos.  Pelo  mefmo  modo  tratou  aos  Cabos ,  e 
miaiftros  daquella  Naçaõ ,  confirmando  na  Portugueza  a 
grande  gloria,  de  que  naõ  he  menos  dócil  em  honrar  os 
rendidos ,  que  fácil  em  render  os  obílinados. 

Y   ij  V. 
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Dia  í8. 

Tde  V. Janeir. 

THomé  Corrêa ,  natural  da  Cidade  de  Coimbra  ,  in- 
fígnemente  grande  nas  artes  da  Pocila,  e  da  Retó- 
rica, cm  que  naõ  teve  fuperior,  e  apenas,  cm  fen  tempo, 

fe  lhe  acharia  igual ,  como  moftrou  cm  publicas ,  e  gra- 
viííimas  occaíioens  nas  Cidades  de  Roma  ,  Palermo  ,  e 
Bolonha  j  Nefta,  leu  muitos  annos  letras  humanas:  Im- 
primio  muitos  livros  elegantifíimos  em  verfo  ,  e  proza. 
Orou  muitas  vezes  com  univerfaes  aplaufos ,  e  acclama- 
çoens  na  prefença  dos  Summos  Pontifices.  Morreo  nefte 
dia  em  Bolonha,  anno  de  1505.  com  cincoenta  ,  e 
oito  de  idade. 

vi. 
PElos  ânnos  de  1  j8i.  veyo  fobre  Malaca,  feu  antigo 

emulo  ,  e  pertinaciflimo  contendor  o  Achem  ,  com 

cento,  e cincoenta  baxeis.  Achou,  no  porto  daquella  Ci- 
dade ,  doas  nàos  Portuguezas ,  e  nellas ,  começou  a  def- 

afogar  a  fua  indignação  ,  batendo-as  por  efpaço  de  quin- 
ze dias  com  tezaõ  importuno;  Mas, como  fe  foííem  duas 

ferras  de  folida  penedia  ,  reíiftiraõ  outros  tantos  à  vehe- 
mencia  das  bailas  ,  portando-fe  feus  defenfores  com  eftu- 
pendo  valor,  e  maravilhofa  conftancia  -y  Intentou  o  ini- 

migo abrazailas,  e  quando  já  para  ellas  corria  hum  na- 
vio de  fogo  ,  lhe  fahio  em  hum  batel  Bartholomeu  Fer- 

nandes ,  homem  pardo  [  mas  clarifllmo  na  prefente  ac- 
ção )  com  dous  companheiros  ,  e  enveftindo  aquelle  in- 

cêndio nadante  o  fez  tomar  outro  caminho.  Obrou-fe 

aqui  também  outra  acçaõ,  ainda  mais  rara  ,  e  mais  ver- 
dadeira, que  veroíimel.  Demandava  Nuno  Monteiro  em 

huma  Galeota  ,  com  feífenta  Portuguezes  ,  o  porto  de 
Malaca  ,  e  vendo  aquelle  màr  cuberto  de  embarcaçoens 

inimigas,  ainda  que  podia  facilmente  fazer-fe  noutra  vol- 
ta ,  fe  refolveoa  íoccorrer  a  Cidade  ,  e  a  fer  companheiro 

de  feus  defenfores,  ou  na  morte,  ou  na  victoria.  Ha  em- 
prezas ,  cujo  intento  bafta  a  immortalizar  os  que  a  ellas 

fe 
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fe  arroja5  !  Inveftirem  feflenta  homens  a  mais  de  féis  mil,Dia  2& 
e  hum  haxel  a  cento  ecincoentft,  refoluçaõ  foi ,  em  que  . 

o  valor  excedeu  os  termos  da  fua  esfera  ,  e  paífou  aos  da** 
temeridade  ;  Mas  temeridade  generofa  ,  e  preciza  ,  em 
cafo  de  tanto  aperto.  Entrou  ,  pois ,  em  eftupenda  ba- 

talha com  poder  tão  defigual,  e  primeira,  e  fegunda,  e 
terceira  ve2  facodio  de  íi  a  ferro,  e  fogo,  os  mais  pode- 
rofos  baxeis  inimigos ,  que  outras  tantas  vezes  o  aborda- 

rão ,  e  combaterão  furiofamente  por  todas  as  partes  •  E 
quando  nelles  fazia  hum  horrendo  eftrago ,  e  obrava  proe- 

zas, que  naõ  cabem  em  alguma  eloquência,  e  excedem 
toda  admiração  ,  fuecedeo  hama  diígraça  ,  que  lhe  arre- 

batou das  mãos  a  mayor  gloria,  que  as  armas  navaesPor- 
tuguezas  haviaõ  confeguido  no  Oriente :  Deu  o  fogo  na 
noíía  pólvora  ,  e  em  hum  ponto  voou  ,  e  defapareceo 

aquelle  pequeno  baxel,  e  aquelle  grande  Capitão,  e  aquel- 
les  valeroíos  Toldados,  beneméritos ,  por  certo  ,  de  me- 

lhor fortuna  ,  fobre  tanta  ouíãdia.  Foi  grande  a  perda 
dosAchems,  mas  contentes  com  a  da  noíTa  Galeota ,  le- 

vantarão o  aífedio  nefte  dia ,  fem  outra  operação  digna 
de  eferever-fe. 

VIL 

NEfte  dia ,  anno  de  1 7 1 10  em  terça  feira  pelas  féis  horas 
da  manhã,  faleceo  no  Mofteiro  da  Efperança  de  Lisboa 
com  oitenta  annos  de  habito  ,  e  noventa ,  e  dous ,  oi- 

to mezes ,  e  vinte  ,  e  cinco  dias  de  idade  a  Madre  Helena  da 

Cruz  ,  venerável  pela  fua  grande  virtude :  Foi  Religiofa 

de  muitas  penitencias ,  e  altiííima  contemplação.  O  feu  cor- 
po ficou  flexível,  econcorreo  grande  afluência  de  nobreza, 

e  povo  à  grade  do  Coro  a  pedir  prendas  fuás.  Era  irmã  da 
fenhora  Marqueza  Dona  Marianna  Thereza  de  Mendon- 

ça, eCaftro,  mulher  do  primeiro  Marquez  de  Arronches 
Henrique  de  Souía  Tavares. 

VIII. 
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VIII. 

O  Beato  Fr.  Joaõ  de  Bafto  ,  Religiofo  Leigo  Francifca- 
no,  natural  da  Villa  do  feuappelido,faleceo  nefíedia, 

pelos  annosde  i  540.  com  opinião  de  Santo,  qneaindacon- 
ferva,  e  também  a  de  milagrofo,  no  Convento  de  N.  Se- 

nhora de  Moftciró  do  termo  de  Valença  da  Província  de 

Entre  Douro,  e  Minho.  No  anno  de  1  578.  fendo  Guar- 
dião Fr.  Fernando  da  Conceição  ,  obrigado  de  dous  mila- 

gres, que  nelle  obrou  o  fervo  deDeos,  mandou  tresladar 
leu  corpo  para  mais  honorifica  fepultura. 

IX. 

DOm  Jeronymo Soares,  natural  de  Lisboa,  illuftriííí- 
mo  por  nafcimento,  e  muito  mais  em  virtudes ;  fen- 

do Inquifidor  parlou  a  Roma  por  procurador  da  Inquiíiçaõ, 
onde  recebeu  íingulares  eílimaçoens ,  e  favores  doSummo 
Pontífice  Innocencio  XI.  Foi  Bifpo  de  Elvas,  depois  de 
Yizeu.  Com  o  feu  fanto  governo  ,  e  abrazada  caridade 

com  os  pobres,  renovou  os  exemplos  dos  Bifpos  da  pri- 
mitiva Igreja.  Cheyo  de  merecimentos ,  eannos  ,  falecco 

nefte  dia  do  anno  de  1720. 

VIGE- 
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JartdvF, 

VIGESIMONONO  DE  JANEIRO. 

1.   Dom  Sueiro  Gomes. 

}t.   Atçaa  Inuifa.  de  Dom  Joaõ  de  Caftto  injignè  Gay^rna-1 
dor  da  índia  ,  e  dito  galante  de-  bum  Joldado  na  mefi 
ma  occafiaõ, 

Jlí.  hfiigne  vi  flor  ia  em  Pegti  :   A  çaõ  eflrt penda  de  Sahador 
Ribeiro. 

fV.   A  famojà  wtlorta  chamada  dos  Atoleiros. 

V.  Najie  o  Príncipe  Dom  Joaõ  filho  dclliey  Dom  Affonjo  V. 
VI.  Stbaftiaõ  Cezar  de  Menezes. 

Vil.   Manoel  de  Siqueira.  .J 

1'íiEY I. 

OM  Sueyro  Gomes  Bifpo  de  Litboa  ,  Varaõ 

de  eftremada  virtude  ,  e  de  infigne  valor.  Pro- 
moveu ,  e  confcguio  a  conquifta  de  Alcácer 

do  Sai,  pelos  annos  de  i  2  19.  Depois,  fe  reti- 
rou a  Sanearem,  e  recebeu  o  habito  da  fagrada 

Religião  dos  Pregadores  ,  que  entaõ  começava  a  floreccr. 
Alli  morreo  íantiilimamente  neíle  dia  ,  armo  de  12.31. 

11. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1547.  achando-le  D.  João 
de  Caftro  ,  Governador  da  Índia  ,  nas  terras  de 

Gambaya ,  com  dous  mil  Portoguezes  ,  aprezentou  bata- 
lha ao  Sultão,  que  íe  achava  á  viíla  com  hum  poderoíií- 

íimo  exercito,  qu«  conítava  de  duzentos  mil  combatentrsj 

e  efjjerou  trez  dias  na  campanha,  íem  que  os  inimigos  í<* 
animaííem  a  aceitar  o  defafio  ,  antes  fc  retirarão  vil  ,  e- 

vergcnhofamtnte ,  Foi  cita  acçaõ  a  mais  glorioía,  que, 
ícm  fangoe  ,  conleguirao  os  Portuguezes  na  índia.  Por 

aquelíe  tempo  ,  dizia  o  Governador  com  galantaria  miii" 
ter ,   para  horror  dos  Mouros  ,  c  Gentios  ;  Jdue  hawa  de 

afifar 
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Dia  ig.affar  vivo  ao  Sultão  $  e,  ou  em  prova,  e  confequencia  do 

*    dito  ,  ou  para  outro  erreito  ,  mandou  fazer  huns  efpctos 

*  muiro  grandes  ;  Coílumavaõ  os  Toldados  daquelle  tempo 
trazer  nos  cintos  humas  machadinhas  muy  polidas,  e  di- 
ziaõ  ,  que  eraõ  para  cortar  as  driças ,  e  enxárcias  dos  na- 

vios de  preza  ;   Mas  o  feu  ufo  mais  vulgar  era  arrombar 
caixas,  e  fardos;   Defgoftava  fe  Dom  Joaõ  de  Caílro  da- 
quelles  inftrumentos  ,  que  mais  ferviaõ   ao  interecc  ,   ào 

que  ao  valor  •  E  cenfuraodo   por  tila   caufa    a  hum  foi- 
dado  ordinário  ,   refpondeo  elle  com  mais  que  ordinária 
agudeza  :   Senhor  ,  fem  efia  machadmha   ,   naõ  fervem  os 
e/petos  de  vojfa  Senhoria  ,  porque  naõ  poderemos  ajfar  inteU 
ro  a  EIRey  de  Cambaya. 

■ 
111.  , 

D 
neiro. 

Esbaratado  ,  eom  ííngular  gloria  do  valor  Portuguez 
no  Rio  Seriaõ  ,  o  poder  naval  de  Banhadaià  (  como 

9-deja-  jà  diífemos^)  Entrou  feu  genro  chamado  Banhalao  ,  em 

penfamentos  de-vingar  aquella  injuria  ,  e  de  apagar  aquel- 
la  chama,  antes  que  tomaííe  mayores  forças  em  prejuízo 

dos  feus  E (lados,  e  mancha  da  lua  reputação ;  Temia-fe, 
porém  ,delíley  de  Tangutj,  Príncipe  vifínho,  e  poderofo, 

com  quem  andava  de  guerra  ;  Mas  parecendo-lhe  empre- 
za  de  poucas  horas  a  deílruiçaõ  dos  Portuguezes,  por. fe- 

rem [  como  jà  fabia  ]  taõ  poucos  ,  ajuntou  féis  mil  ho- 
mens efeolhidos,  e  neíle  dia  ,  anno  de  1601.  fe  alojou 

á  viíla  do  nolfo  Forte.  Naõ  dormia  o  noífo  Capiraô  Sal- 
vador Ribeiro;  Difpoz  ,  que  os  quatro  foldauos,  íctidoi 

na  refrega  paífada  ,  c  que  ainda  não  eílavaó  para  pegar 
em  armas,  fe  embofcaíTem  em  íitio  occnlto  nas  coftas  do 

arrayal  dos  inimigos,  e  que  acerto  íínal  tocaflem  caixas 

com  toda  a  furià  ,  c  elle  com  os  vinte  £  féis ,  que  reíla- 
vaõ  ,  fe  prevenio  de  armas  ,  e  aguardou ,,  que  entraffe  a 
noite.  O  Lao  ,  como  homem  de  pouca  experiência  em 
cafos  militares ,  eílava  muito  fora  de  imaginar,  que  hou- 

ve ffe  naquelles  poucos  Chriíiãos  animo  ,f  nem  ainda 
penfamento  ,  de  fahirem  dos  feus, reparos,,  e,  .muito  menos 

de  entrarem  pelas  fuás  próprias  eftâncias,   Nefta   va  çon- íuleraçaõ , 
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íideraçAÕ,  naõ  tratou  demandar  avançar  centineilas  ,  nem  Dia  2  9. 

pôr  rondas,,  nem  outra  prevenção  alguma  das  que  fe  pra-T      . 
ticaõ  nos  Exercicos:  Mas  logo  pagou  o  feu  erro:  Entrou 
Salvador   Ribeiro  com  os  feus  ,  com  grande  filencio  por 
meyo  dos  efquadroens  inimigos,  que  achou  fepultados  em 
iono ,  e  fem  fe  deter  em  outra  operação,  chegou  atenda 
do  Lao  ,  (  que  todavia  eftava  efperto  ,  e  conferindo  com 
os  feus  principaes  Cabos  o  que  fe  havia  obrar  na  manhã 
ieguinte  ,  )  e  fem  detença  ,  já  naõ  como  Ribeiro  ,  mas 
como  Rio  impetuofo  ,  íe  lançou  a  elle  ,  e  lhe  tirou  ávi- 

da a  punhaladas.   Os  outros  Portuguezes  ,  feguindo  o  ex- 
emplo do  feu  Capitão,  difparando  primeiro  as  boccas  de 

fogo,  e  levando  logo  das  efpadas,  forao  decepando,  fem 

reparo,  quanto  topavaô  diante  -y   Ao  meímo  tempo,  Se  fet 
o  íinaí   aos  quatro  ,  os  quaes  tocando  as  caixas  em  luga- 

res diíferentes,  fizeraõ  crer  aos  inimigos,   que  tinhaõ  io- 
bre  íi  todo   o  poder  de  EIRey  de  Tangue  f   e  fabendo , 
que  era  mortooíeuGeneral,e  os  principaes Capitaens,  foraõ 
póftos  em  tal  confuzaõ  ,  e  temor ,  que  fem  outro  acordo 
encomendarão  aos  pés  a  confervaçaõ  das  vidas.    Puzcraõ 
os  noííos  fogo  nos  quartéis ,  e  com  a  claridade  anticipâ- 
raõ  o  dia  ,  e  viraõ  o  campo  juncado  de  corpos  mortos, 
e  fepultados  ,  primeiro  em  mares  de  íangue  ,  depois  em 
dilúvios  de  chamas,   e  ultimamente  em  montes  de  cinzas, 

as  quaes  refpirando  nuvens  de  fumo  ,  moítravão   ás  Re- 
gioens  adjacentes  ,  quaõ  fácil  era  ao  valor   Portuguez  o 
trazellas  ao  feu  dominio.   Naõ  negamos  o  heróico  da  em* 
preza  executada  em  México  pelo  famofo  Cortéz  na  prizaõ 
de  Moteçuma  -,  Mas  conferida  com  a  de  Salvador  Ribei- 

ro ,   em  SeriaÕ  ,  na  morte  de  Banha-lao  ,  bem  podem  os 
peritos  na  feiencia  militar  difputar-lhe  a  mayoria  ,  e  tal- 

vez ,  que  lhe  naõ  achem  outra  deílgualdade  ,  fe  naõ  ,  a 
de  haver  tido  aquella ,  mais  illuftres  pennas  ,   que  a  fou- 
beraõ  melhor  referir ,  e  encarecer. 

A 
IV. 

Primeira  vitoria  ,   que  confeguio  dos  Caílelhancs 
o  grande  Dom  Nuno  Alvares  Pereira  ,  foi  a  dos  A- 

Z  toleiros, 



i78  ANNO  HS1TORICO 
Dia  29.tol«iros,  aífím  chamada,  por  fucceder  cm  hum  lugar  def» 
T      .     te  nome,   junto  á  Villa  de  Fronteira  na  Provincia  do  A- 

lem-Tejo.     Viera  fobre  Lisboa  ,   com  formidável  poder  > 
EIRey  de  Caítella  D. Joaõ  I.  e  para  divertir ,  e  dividir  o  noffo 
pouco  poder  ,  mandou  ,  que  hum  bom  numero  das  fuás 
tropas  entraíTe  por  aquella  Provincia.    Havia  o  povo  no* 
meado  defeftfor  do  Reyno  ao  Meftre  de  Aviz  ,  o  cjual   íe 
achava  com  mais  brios  ,  que  meyos   para  o  defempenho 
de  taõ  árdua  empreza.    Juntas  as  forças  ,  que  o  feguiaõ  , 
a  penas  baftavaõ  para  defender  Lisboa  ,  Dividiilas  ,   era 

perdellas ,  e  perder-le.  Por  outra  parte,  gemiaõ  no  Alem* 
Tejo  os  que  haviaõ  abraçado  a  íua  facçaõ  ,   e  eraô  por 
extremo  grandes  as  tyranias,e  crueldades,  que  nelles  exc- 
cutavaõ  os  Caftelhanos  j  Como  fefoíTem  gloriofos  os  gol- 

pes ,  que  cortaõ  pelos  que  fe  rendem  deíarmados  ,  e  in*> 
defezos.    Por  cftas  caufas  refolveu  o  Meílre  ,  vencendo 
grandes  dificuldades  ,  acudir  a  efte  damno  ,  e  mandou 

pa^Tar  ao  Alem-Tejo  ,  o  grande  Condcftavel.    Obedeceo 
efte  promptamente ,  e  chegando  a  Évora  (  Cidade  capi- 

tal daquella  Provincia  )  ajuntou  hum   pequeno  troço  de 
gente  ,  que   não  excedia  de  mil  Infantes  ,  trezentos  ca- 
vallos  ,  e  cem  befteiros  ,  e  com  elles  le  fez  na  volta  do 

inimigo,   cujo  Exercito  conftava  de  mil  cavallos,  e  mui- 
to mayor  numero  de  Infantaiia  ,  de  que  eraõ  Capitães, 

Diogo  Gomes  Barrozo  Meftre  de  Alcântara,  Dom  Pedro 
Alvares  Pereira  Meílre  de  Saõ  Joaõ  ,   Dom  Joaõ  AíFonfo 
de  Gufmaõ  Conde  de  Niebla  ,   Ftrnaõ  Sanches  de  Tovar 
Almirante  de  Caftella  ,  Pedro  Ponce  fenhor  de  Marche- 
na  ,   Pedro  Gonçalves  de  Sevilha  Adiantado   de  Andalu- 

zia ,   e  outros  muitos  fenhores  ,  naõ  menos  illuftres  em 

langue  ,  que  famofos  em  acçoens.  Sim  era  para  temer  o 
conflióto  ,  à  vifta  de  tanta  deíígualdade,  mas  no  coração 
de  Nuno  Alvares  jà  mais  entrou  temor  j  foube  ,  que  os 
Caftelhanos  fe  chegavaõ,   e  muito  alegre  com  eíla  noti- 

cia ,   fez  alto  no  lugar  dos  Atoleiros ,   (  que  por  efte  fuc- 
a  (Tb  fe  fez  celebre  )   e  formando  os   feus  foldados  ,    os 
animou  com  palavras  breves  ;   e  refolutas  ,  e  muito  mais 

com  a  ferenidade  ,   e  alegria  do  rofto  ,  onde  fe  viaõ  evi- 
dentes annuncios   da  vitoiÍ3.    Outros  eraõ  os  penfamen- 

tos 
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ros  dos  inimigos  :  Julgavaõ«fe  facilmente  vencedores  ,  Dia  29. 

olhando  com  deíprezo  para  os  noííos ,  vendo-os  poucos ,  Tanejr 
mal  veítidos,  e  peor  diiciplinados.  Atacou-fe  o  comba- 

te de  ambas  as  partes  com  vigoroío  impuiío  :  Huns  cla- 
jnavaõ  Saõ-Tiago,  e  Caftella  ;  Outros,  Saõ  Jorge  ,  e  Por- 

tuga! ;  e  huns,  e  outros  ie  feriaô  íem  piedade,  íe  rnata- 
\ão  íem  horror.  As  exhortaçoens  dos  Capitães  ,  os  gol- 

pes dos  Toldados  ,  as  queixas  dos  feridos  ,  as  anciãs  dos 
agonizantes  ,  formavaõ  huma  confuzaõ  medonha.  Por 
muito  tempo  eiieve  contingente  o  íucccíTo  ,  atè  que  os 
Portuguezcs,  animados  com  a  vóz ,  e  muito  mais  com  os 

exemplos  do  famoíiíTimo  Pereira  ,  carregarão  com  tan- 
to ardor  aos  inimigos  ,  que  finalmente  os  romperão  ,  e 

derrotarão  de  todo.  Morrerão  muitos  na  batalha,  e  mui- 

tos  mais  depois  delia  no  alcance  ,  que  fe  eftend.u  por 
efpaço  de  huma  legoa.  Entre  os  morros  foraõ  os  ptuici- 
paes  ,  o  Mcílre  de  Alcântara  Diogo  Gomes  Banozo  ,  e 
o  Adiantado  de  Andaluzia  Pedro  Gonçalves.  Entre  os  fe- 

ridos,  o  Almirante  de  C«?íle!la  ,  o  Prior  de  São  Joaõ ,  e 

outros^  Com  efta  vitoria  começou  a  refpirar  a  Província 

do  Alem-Tcjo  ,  e  os  Caftelhanos  começarão  a  conhecer, 
que  tinhaó  em  Nuno  Alvares  hum  forte  ,  e  fatal  inimigo. 

v. 
NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1 45^  r.  nafeen  o  Piincipe 

Dom  Joaõ  filho  dos  Reys  de  Portugal  Dom  AfTon- 
fo  V.  e  Dona  líabel,  primogénito  dos  mefmos  R.ys,  a 
quem  a  Rainha  ína  mãy  poz  o  nome  de  Joaõ  ,  por  (et 

fingular  devota  do  Evangeliíta  amado:  Morreo  eíte  Prín- 
cipe cm  annos  muy  tenros  ,  deixando  infinitas  faudades , 

e  copiofas  lagrimas  em  todo  Portugal,  *  Veja  fe  o  que 
fe  diz  no  prologo  do  fegundo  tomo  num.  II. 

vi. 

SEbaftiaõ  Cexarde  Menezes,  filho  de  Vafco  Fernan- 

des Cezar  ,  Alcayde  mor  de  Alemquer  ,    e  de  Dona 
Anna  de  Menezes,  foi  Varaõ  douto  ,  difcreto,coTtezaõ, 

Z  ij  afifa- 
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Dia 29. affavel  ,  benigno,  e  grande  Poeta,  como  moftraõ  as  fuás 

.     poezias ,  que  correm  manuferitas  com  eítimaçaÕ.   Foi  Por- 

■*  '  cioniíta  do  Collegio  Real  de  Saõ  Paulo  ,  e  Cathedratico 
egrégio  na  faculdade  de  Cânones  da  Univeríidade  de  Co- 

imbra. Compoz  muitas  obras.  Imprimio  as  quatro  leguin- 
tes.  Rele&to  de  Hierarchia  Ecclefiaflica  ad  Cap.  Cleros ,  & 

ad  Cap.  Perle&if.  ir.  25.  Difi,  Vertias  Harmónica  Utri- 

ufque  Tejlamenú.  Dedicada  ao  Papa  Alexandre  VIL  Su* 
gilaúo  IngratHudinn.  Summa  Politica.  Dedicada  ao  Prin- 
cipe  Dom  Theodozio  ,  em  Latim  ,  e  Portuguez.  Foi  De- 

putado ,  e  Inquiíitior  da  Inc|uifiçaõ  de  Coimbra  ,  e  do 
Confelho  Geral  do  Santo  Officio,  Dezembargador  do  Pa- 

ço, Deputado  da  Junta  dos  trez  Eirados  ,  Arcediago  na 
Sè  de  Lisboa  ,  Biípo  eleito  do  Porto  ,  e  de  Coimbra  ,  Ar» 

cebifpo  eleito  de  Évora ,  de  Braga,  e  de  Lisboa,  do  Con- 
felho de  Eftado  ,  e  Miniftro  do  defpacho  ,  nomeado  Em- 

baxador  a  Franca  ,  e  lnquiíidor  Geral  em  5.  de  Janeiro 
de  lóóy  Nos  Reynados  delRey  Dom  Joaõ  o  IV.  e  Dom 
ArTonío  VI.  foi  elevado,  e  abatido  muitas  vezes,  obfer- 

vando  pontualmente  com  e!le  a  fortuna  profpcra,  e  ad- 
verla  huma  fatal  alternativa  j  mas  em  huma  ,  e  outra  , 

portou  íe  íempre  conílante  ,  igual  ,  inalterável  ,  e  muito 
fenhor  de  fi.  Por  efta  caufa  íahio  da  Corte  para  a  Villa 

da  Fuira,  e  depois  para  a  Cidade  do  Porto,  onde  viveo 
ainda  muitos  annos,  exercitando  frequentes  actos  de  Ca- 

ridade ,  eípeciaímente  fendo  Provedor  da  Cafa  da  Miferi- 
cordÍ3  no  anno  de  1668.  até  que  na  mefma  Cidade  mor- 
reo  nefte  dia  de  1671»  Sepultou-fe  ,  como  deixara  orde- 

nado ,  fora  da  porta  principal  da  Igreja  dos  Carmelitas 
Defcalços  em  fepultura  raza  com  efte  Epiratío.  Aqui  e/l* 

fepuhado  Seba/iiaÕ  Cezar.  No  mefmo  Convento  fe  lhe  fi- 
zeraõ  magnificas  exéquias,  e  nellas  pregou  de  repente, 
com  admirável  energia  ,  e  elegância  ,  o  Padre  Thorr.è 
do  Efpirito  Santo  ,  Cónego  Secular  da  Congregação  de 

Saõ  Joaõ  Evangeliíta  ,  tomando  com  felicidade  por  the- 
ma  aquellas  palavras  do  Cap.  21.  de  Saõ  Matheus :  Cajus 

ejl  imago  h<ec ,  S)P  Juperfcriptio  ?  Dicunt  ei  ,  Cafam*  Rtd- 
dite  ergo  que.funt  Ctefaris ,  Cafari. 

VIL 
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Dia  2  o. 
de 

Janeir. 
"^J  Efte  dia,anno  de  1730.  faleceo  em  Lisboa  com  cen- 
"**  to  ,  e  dezoito  annos  deidade  Manoel  de  Siqueira, 
que  por  mais  de  fet^nta  annos  exercitou  Íct  Mcftre  de 

meninos  com  grande  louvor,  e  aplicação  •>  confervando 
atoe  o  tempo  da  fua  morte  o  íeu  entendimento  perfeito. 

4g$»  <$frp  <£  &  4sg>  469*  «S5»<§» :  *§9»  *S5>  «69»  <*§»  «63»  «$> 

TRIGÉSIMO  DE  JANEIRO. 

I.  0  Beato  Stzenando  Btfpo,   e  Martyr. 
II.  <9  Beato  Frey  Domingos  do  Cumo. 

III.  Pai  te  fegunda   <xez  para  a  índia  o  famofo  Dom  J7aJco da  Gama. 

IV.  Milagre  ftngjtlar  do  glortnfo  Patriarcha  Sai  Domingos. 
V.  Frey  Joaõ  de  Vafconcellos. 
V!.   Caf amento  da  infante  Dona  Mafalda   com  o  Conde  de 

Barcelona. 

VII.  Na/ce  a  SerentJJima  Infante  Dona  Fr  anafe  a  filha  do 
Senhor  Rgy  Dom  Pedro  II. 

VIII.  Cujo  fuc cedido  no  Hofpital  da  Cidade  de  Évora, 

1. 

ELOS  annos  de  98  y.  entrou  pela  Fc>z  do  Dou- 
ro huma  armada  de  Gafcocns,  e  achando  fá 

as  ruínas  da  Cidade  do  Porto,  a  reedificarão, 
c  levantando  nella  outra  vez  a  Cathedral , 

entrou  a  fer  Bifpo  da  mefma  ,  hum  fanto  Va- 
taõ  por  nome  Sizenando  ,  que  viera  naquella  armada  , 

o  qual ,  com  admirável  fervor  ,  fe  dedicou  todo  a  plan- 
tar,  e  cultivar  na  fua  Dioceíi  a  ceara  do  Evangelho,  inf- 

truindo  aos  Fieis  ,  e  defendendo-os  ao  mefmo  tempo 
das  invazoens  dos  Mouros,  e  em  hum  ,  e  outro  empre- 

go, jà  com  a  doutrina  ,  já  com  a  efpada  ,  obrou  acçoens 

heróicas  j  Até  que  nefte  dia ,  a  tempo  ,  que  cftava  cele- 
brando 
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Dia^o.brarido  MiíTa ,  lhe  deraõ  os  Mouros  a  morte,  em  ódio  da 

T     e.     Fé,  por  cuja  ca  ufa  ,  deíde  aquelles  tempos  ,  he  venera- 
do por  Martyr.   Jaz  na  Igreja  de  Villa  Boa  do  Biípo  ,  on- 

de íe  vé,  de  pintura  antiga  ,  reprezentado  o  Teu  rnartyrio. 

ii. 

O  Beato  Frey  Domingos  doCuvo,  Religioío  da  efcla- 
recida  Ordem  dos  Pregadores ;  O  feu  Santo  Patriar- 

ca o  mandou  a  efte  Reyno  t  onde  refplandcceo  cm  virtu- 
des, e  milagres  :  Ha  mais  de  quatrocentos  annos  ,  que 

goza  o  titulo  de  Beato  ,  e  de  Altar  erigido  fobre  a  lua  fe- 
pultura,  que  he  a  mefma  com  a  do  Santo  Frey  Gil.  Foi 

feu  gloricío  traníito  neíle  dia  ',  pelos  annos  de  1263. 

iii. 

*^T  O  mefmo  dia  ,  anno  de  1501.  partio  fegunda  vez 
■**^  para  o  Oriente,  com  poderofa  armada  de  vinte  nãos, 
o  famoíiííimo  heroe  Dom  Vafco  da  Gama,  e  no  mefmo 

dia,  na  defpedida  ,  lhe  deu  ElRey  Dom  Manoel  o  illuf- 
tre,  e  glorioío  titulo  de  Almirante  dos  mares  da  índia  , 
Perfia  ,  e  Arábia  ,  que  hoje  fe  coníerva  em  feus  nobiliffimos 
deícendentes. 

IV. 

A  Pouca  diftancia  da  Vil!a  de  Pena-macõr ,  hahuma 
Ermida  antiquiííima  ,  confagrada  aogloriofo  Patriar- 

chaSaõ  Domingos:  Achava-fe  hum  pobre  homem  da  mel- 
ma  Villa  em  terra  de  Mouros,  em  duriííimo  cativeiro,  por- 

que feu  fenhor  o  tratava  comexceflivas  afperezas.  Implo- 
rava o  mireravel  homem  muitas  vezes  a  protecção  de  Saõ 

Domingos ,  aquém  tinha  muito  efpecial  devoção,  e  confia- 
va no  Santo,  que  lhe  havia  de  dar  liberdade.  Penetrou- 

lhe  o  Mouro  eftes  defejos ,  e  efperanças  ,•  E  logo  lhe  do- 
brou os  grilhoens  ,  e  de  noite  o  fazia  meter  em  huma  arca, 

que  fechava  com  fortes  cadeados ,  e  fazendo  fobre  cila  a  ca- 
ma, lhe  repetia  muitas  vezes :  ̂ue  era  tempo  de  chamar  pelo 

jeu  S ao  Domingos  para  que  o  hvrajfe  :  Paffaraõ-fe  muitos 

dias  , 
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dias,   mas  naõ  paífavaõ  as  irrizoens,  com  que  o  Mouro  o  Dia  30. 
perfeguia  ,  íobre  outros  muitos  rigores.   Chegou,  em  fim,         . 

huma  noite  ,  quando  jà  eftava  ,  iem  duvida  ,  bem  provada  ' 
a  Fé  ,  e  paciência  do  Chriftao  ,  e  bem  merecida  a  confuíaõ 

do  infiel ;  E  fuecedeo  ,  que  ao  romper  da  manha,  fe  acha- 
rão 3rnbos  á  porta  da  Ermida  do  Santo,  junto  de  Penamacor, 

na  mefma  forma,  em  que  eftavaÕ  na  outra  terra,  a  noite  pre- 
cedente.   Acordou  o  Mouro,  e  defeonhecendo  o  Paiz  ,  em 

que  fe  via,  e  muito  mais  aspeífoas,  que  começarão  a  con- 

correr em  grande  numero  ,  atrahidas  daquella  novidade- 
Abforto  em  hum  abiímo  da  Tua  própria  confuíaõ,  reconhe- 

cendo em  tão  rara  ,  e  patente  maravilha  ,  as  verdades ,  e  po- 
deres da  Fé  dos  Chriítaos ,  pedio  a  agoa  do  bautifmo ,  e  em 

amigável  fociedade  ,  com  o  que  fora  feu  eícravo,  fe  dedi- 
carão ambos  a  perpetua  fervidaõ  do  gJoriofo  Santo,  aíTif- 

tindo  ,  em  quanto  viverão  ,  ao  culto,  e  limpeza  da  fua  Er- 
mida, onde  acabarão  feusdias  ditofamente. 

v. 

FRey  Joaõ  de  Vafconcellos ,  Religiofo  da  fagrada  Or- 

dem dos  Pregadores ,  eiiluftriííimo  em  fangue,e  mui- 
to mais  em  virtudes ,   e  letras:    Foi  Pregador  delRey  Dom 

Joaõ  IV.  Inquiíidor  do  Confeiho  Geral  do  Santo  Oífício,  e 

Provincial  da  fua  Religião:   Em  todos  eftes  cargos,  e  em- 
pregos moftrou  hum  fervoroío,  e  ardente  zelo  da  íalvação 

dasalmas  ,  do  augmento  da  Fé  ,  da  oblervancia   das  leys; 

Traçando  le  com  pobreza  fumma  ,  remediava  a  dos  próxi- 
mos, com  fumma  liberalidade  j  A  meíma  exercitava  nos 

Conventos  onde  foi  Prelado  «  No  deBemfica  ,  fendo  Prior, 

e  no  das  Religiofas  do  Sacramento  ,  fendo  Vigário,  lhe  le- 
vantou as  Igrejas  desde  os  fundamentos, huma  ,  e  outra  per- 

fcitiíiíma.  Contente  no  retiro  dos  Clauftros  da  fua  Religião, 

regeitou  fora  delia  grandes  dignidades;   Vivia  todo  entre- 
gue aos  exercícios  da  contemplação ,  e  penitencia  ,  da  hu- 

mildade, e  defprezo  deíi  mefmo,  e  de  todas  as  couíàs  tran- 
íítorias ,  e  fó  afpirava  ao  logro  daquelle  bem  ,  que  naõ  tem 
fim;   Para  eile  foi  chamado  nefte  dia, anno  de  1652.  Jaz 

no  Convento  de  S.  Domingos  de  Lisboa, vr. 
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Dia  }0. 
de  

yj 
Janeir. 

NO  mefmo  dia  i  anno  de  1 1  (5o.  fc  celebrou  na  Cidade 
deTuy  o  cafamento  da  Infante  Dona  Mafalda  filha 

delRcy  Dom  Affonfo  Henriques,  e  da. Rainha  Dona  Ma- 
falda, com  Dom  Ramon  ,  Conde  de  Barcelona  ,  com  gran* 

de  aplauío  de  huma  ,  e  outra  Nação  Catalã  ,  e  Portugue- 

2a  :  Não  tiverao  fucceíTaõ.  *  He  para  ver  o  que  fe  diz  no 
prologo  do  fegundo  tomo  numero  7. 

VII. 

NO  mefmo  dia,  em  humafixta  feira,  anno  de  1600, 

nafceo  èm  Lisboa  ,  nos  Paços  de  Corte  Real ,  a  Sere- 
niííima  Infante  DonaFrancifca  jofefa  ,  filha  dos  SereniíTi- 
mos  Reys  D.  Pedro  II.  e  Dona  Maria  Sofia  Ifabel  de  Neou« 
bourg. 

VIII. 

NOHofpital  Real  da  Cidade  de  Évora  fe  começarão  a 
ouvir  de  noite  taes  eftrondos  ,  que  atemorifados  os  en- 

fermos, e  enfermeiros  pediao  os  mudaífetn  para  outro  íitio. 
Luiz  Gonçalves  natural  da  mefma  Cidade  ,  mancebo  de 

grande  animo  ,  e  de  bons  coítumes ,  fortalecido  com  es  Sa- 
cramentos da  Penitencia  ,  e  Euchariftia  ,  nefte  dia  de  1647. 

foi  de  noite  ao  Hofpital  ,  onde  poílo  em  oração  pedia  a 
Deos  livraffe  aquella  caía  da  Caridade  de  tão  importunas 
moleftias.  Adormeceu ,  e  com  o  abano  forte  de  huma  mão 

scordou  ,  e  vio  hum  vulto  ,  como  humano  ,  que  lhe  dilfe 
eftas  palavras :  Naõ  temas  Luiz  :  quatro  armos  ha,  que  morri 
nefte  Hofpital ,  deixando  nas  mãos  do  Padre  Capellam  dinheiro 

para  me  dizer  certas  Miffas ,  e  porque  naõ  o  tem  feito  •>  por  jtif 
tos  juízos  de  Deos ,  padeço  aqui  o  meu  purgatório  -}  faze  dili- 

gencia para  que  fe  me  fattsfaçau  eftes  fufragtos ,  e  ceffaráõ  os 
ejlrondos  ,  e  as  minhas  penas.  Conteftada  efta  informação  de 
Luiz  Gonçalves,  com  a  coníiífaõ  do  Capellaõ  ,  que  depoz 

fe  tinha  cíquecido  de  dizer  as  MiíTas  j  o  Provedor  da  Miíe- ricordia , 
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íicordia  ,  Adminiftrador  do  Hofpital,  que  entaõ  era  o  Arce-Dia  30, 
diaeo  Dom  Rodrigo  de  Mello,  naõ  lo  mandou  dizer    as^      . 
% .  •  5Pj  i  •  •  i  u        Taneir. 
Miiias  dctreminadas,  mas  muitas  mais,  e  ultimamente  num J 
Cííicio  de  Defuntos.  Com  ifto  ceifarão  totalmente  os  eftron- 

dos  do  HuípiraL  Acreditou  Deos  ainda  mais  a  verdade  âtÇ* 
te  caio  com  outra  prova  $   e  foi ,  que  toda  a  cera,  cjue  ardeo 

no  tempo  doOíficio,e  de  vinte  ,  e  cinco  Miffas ,  não  dirni- 

íiuhio  coula  alguma  do  pezo,  que  antes  tinha.  Tudo  íc  j uí- 
tificoucom  teftemunhos  authenticos. 

TRIGÉSIMO  PRIMEIRO    DE 

JANEIRO. 
I.  0  Venerável  Martinho  }   Trior  cie  Soure. 

II.  Aajce  o  Infante  Dom  Henrique  }  filho  delRey  Dom  Ma* 
tioel. 

III.  Morre  o  mefmo  Infante,  Cardeal,  e  Rey. 
IV.  Dom  Franctfco  de  Bargança. 

V.  Publtca-fe  a  Ley  dos  Tratamentos* 

I. 

&****% 

ESTE  dia,  paífou  a  melhor  vida,  cheyo  de 
trabalhos,  e  merecimentos,  o  Servo  de  Deos 

Martinho  ,  Prior ,  ou  Vigário  de  Soure.  Vi- 
veo  os  primeiros  annos  entre  religiofos  exem- 

plos,  no  Ccnvento  de  Santa  OuzdeCoim- 

tra  ,  onde  aprendeu  altas  liçoens  da  perfeição  Evangéli- 
ca. Feito  Sacerdote  ,  fe  aplicou  a  reedificar  a  Igreja  ,  e 

Vilia  de  Soure,  pouco  dantes  deftruhidas  pelos  Mouros: 
Neíla  obra  padeceo  exceífivo  trabalho  ,  acodindo  ao 
mefmo  tempo  a  apacentar  as  íuas  ovelhas  com  fervorofa 
caridade.  Em  huma  entrada  dos  Mouros  ,  foi  cativo  ,  e 

levado  a  Santarém  ,  depois  a  Évora  ,  depois  a  Sevilha  , 
e  ultimamente  a  Córdova.  Era  fem  duvida  difpoíiçaõ  fu- 
perior  ,  que  lhe  variafTem  os  lugares  do  feu  cativeiro, 
para  que  os  Chriftaos  ,  cativos   nelles  ,  tiveíTcm  na  fua 

Aa  pef- 
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Dia  ̂ i.pelToa  ,  e  companhia  doutrina,  e  conlolaçaõ.  A  todos 
T  de  confortava  na  Fé.  a  todos  fervia  ,  a  todos  animava  ,  fen- 

J  '  do  univerfal  bem-feitor  de  todos.  Neftes  gloriofos  em- 
pregos do  amor  de  Deos,  e  do  próximo,  o  achou  a  mor» 

te,  e  por  cila,  'livre  do  cárcere  do  corpo,  e  do  cativei* 
ro,  voou  iua  ditofa  alma  a  lograr  a  felicidade  ,  que  naó 
tem   fim. 

íi. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  i  jn.  nafceu  em  Lisboa  o 

Infante  Dom  Henrique,  filho  dos  Reys  Dom  Ma- 
noel ,  e  Dona  Maria,  e  o  filho,  que  nas  feiçoens 

do  rofto  ,  mais  fe  pareceu  a  ElRey  feu  pay.  Foy  bauti- 
zado  por  Dom  Jorge  de  Almeida  Biípo  de  Coimbra  ,  e 
pelos  accidentes,  e  variedades  do  tempo,  veyo  a  ferRey 

de  Portugal  ,  já  na  ultima  idade.  No  dia  do  feu  nafei- 
mento  fe  vio  Lisboa  cuberta  de  neve,  coufa  ,  naqudla  Ci- 

dade ,  vifta  raras  vezes.  Fizeraõ-fe  vários  juízos  :  Huns 

diriaó,  que  o  novo  Príncipe,  por  nafcer  taõ  remoto  da 
fucceíTaõ  do  Reyno  ,  lem  duvida  ftguiria  com  fingular 
pureza  de  coftumes  a  vida  Ecclefiaftica  ,  da  qual  aquclla 

virtude  (  fymbolizada  na  neve  )  he  o  realce  mais  precio- 
fo.  Outros  poderiaõ  dizer  ,  que  com  aquule  Príncipe  fe 
havia  de  esfriar  o  antigo  ardor  dos  Portuguezes,  com  que 
fempre  fe  uniraõ  em  defenfa  da  pátria  ,  e  da  liberdade  ; 

e  huns ,  e  outros  (  fe  fizeraõ  eítes  juízos  )  he  íem  duvi- 
da, que  acertarão  nelles, 

iii. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1580.  morreo  o  Cardeal 

Rey  Dom  Henrique,  fechando  inteiramente  o  cir- 
culo de  feíTenta  e  oito  annos.  Defde  a  primeira  idade ,  o 

deftinaraõ  os  Reys  feus  pays  para  o  eftado  Ecclefiaftico. 

Teve  boas  noticias  das  lingoas,  Latina,  Hebrea  ,  e Gre- 
ga ;  Aflím  da  Matemática  ,  e  Filofofia.  Em  mayores  an- 

nos fe  aplicou  ao  eftudo  das  letras  íagradas  ,  e  liçaõ  dos 
Santos  Padres  t  c  delles  tirou  humas  Homilias  fobre  os 

Evan- 
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Evangelhos ,  que  depois  fe  imprimirão ,  doutas ,  e  devotas. D,a  51* 
Também  compoz  ,  e  imprimio  humas  Meditaçoens  fo-T      . 

bre  o  Padre  nono  ,   na  hngoa  Portugueza  ,  que  o  Biipo4 
Dom  Jeronymo  Ozorio  verteo  na  Latina.   Foi  Arcebifpo 

de  Braga,  e  de  Lisboa,  e  o  primeiro  Arcebifpo  de  Évora, 
e  Inquiíidor  Geral ,  e  Cardeal ,  do  titulo  dos  Santos  quatro 

coroados  ,   por  nomeação  de  Paulo  III.   e  foi  muitos  an- 
nos,   neftes  Reynos ,  Legado  a  Latere,  e  veyo  a  lograr, 
por  efte  modo  ,  todas  as  grandes  dignidades  Eccleíiaftí* 
cãs  de  Portugal.   Em  todas  fe  raoftrou  magnifico  ,  zclofo, 
e  vigilante  Prelado.    Edificou   em  Évora    a  famoía  Uni- 

verfidade,   que  nella  florece:  o  Convento  de  Saõ  Francis- 
co da  Província  da  Piedade,  o  Collegio  dos  meninos  ór- 

fãos para   ferem  doutrinados  ,    e   para  ferviço  do  Coro: 
Muiras  Capcllanias  ;   e  em  outras  terras  reformou ,  e  re- 

edificou muitos  Mofteiros  ,  em  que  le  louva  a  Deos  conti. 
nuamente.    Fundou  mais  em  Coimbra  o  Collegio  de  Saõ 
Bernardo.     Reedificou  ,   e  fez  quafi  de  novo  o  Morteiro 
de  Cóz  de  Freiras  do  mefmo  Saõ  Bernardo.    Eftabalecea 

em  Portugal   o  fagrado  Tribunal   do  Sanco  Officio  ,    na 
forma   em  que  hoje  fe  conferva  /vencendo  muitas  diffí. 
culdades  peia  contradição  ,  que  lhe  faziaõ   em  Roma  os 
Chriítâos   novos.    Na  menoridade  delRey  Dom  ScbaftiaÕ 

feu  fobrinho,  governou  o  Reyno  alguns  annos.eo  man* 
teve    em  paz  ,  e  juftiça.    Enobreceu  a  barra   de  Lisboa  , 
com  a  grande  fabrica   da  Fortaleza  de  Saõ  Giaõ  ,   hama 
das  mais   illuílres  da  Europa.    Por  falta   do  mefmo    Rey 

Dom  Sebaftiaõ  ,  foi  coroado  Rey  de  Portugal   ,  e  o  pri- 
meiro, que  unio  huma,  e  outra  purpura.  Nas  direcçoens 

do  fu  governo  (  no  pouco  tempo  ,  que  lhe  durou  )  di- 

zem os  Críticos  ,  que  moftrara  ,  fer  mais  para  os  negó- 
cios da  Igreja  ,  e  Religião  ,  que  para  os  da  Monarquia  ; 

Particularmente  aceuzaõ  a  fua  pouca  refoloçaõ,  pela  qual, 
dizem,   que  perdeu  o  Reyno  a  liberdade.  Mas,   bem  con- 
íiderado  o  ponto,  as  circunftancias ,  em  que  o  Reyno  fe 

achava  ,   antes  o  fazem  digno  de  louvor  ,  que  de  vitupé- 
rio ,  nas  coufas  que  obrou  ,    e  deixou  obrar.     Que  faria 

hum  Príncipe  ,   novamente  elevado  ao  Trono   de  hnm 

Reyno  ,  que  entaõ  flu&uava  em  mares  de  miferias  ,  e  fe 
A  a  ij  via 
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Dia 5*1. via  ferido  dos  crueliflímos  açoutes  da  péfte  ,  e  da  fome, 
,  .  fobre  o  da  infaufta  guerra  precedente  ?  Que  faria  hum 

J  Príncipe  pouco  antes  redundo  a  vida  particular  ,  eque, 
como  menos  amado  delRey  feu  iobrinho  (  por  lhe  dizer  a 

verdade)  era  por  forçofa,mas  injufta  confeejuencia,  me- 
nos amado  também  da  mayor  parte  dos  nobres  {  Que  fa- 

ria hum  Príncipe  ,  de  quem  ,  por  eftar  exhaufto  o  erá- 
rio publico,  ninguém  efpcrava  premio  ,  e  pela  fua  muita 

idade,  e  debilidade ,  ninguém  temia  caítigo  ?  Que  faria? 
Nomear  fucceíTor  ao  fenhor  Dom  António?  feria  offender 

a  juftiça  evidente  da  fenhora  Dona  Catharina.  Nomear 
a  efta  fenhora  ?  que  outra  couía  feria  ,  fe  naõ  arruynar , 

e  deftruir  a  cafa  de  Bargança  ,  abrindo  caminho  a  bu- 
ma  guerra  civil ,  pela  contradição  infalível  do  íenhor  D. 
António,  c  facilitar  a  entrada  ás  armas  de  Felippe  em  Por- 

tugal ,  com  inteira  deftruiçaõ  de  ambos  os  contendentes, 
c  de  todo  o  Reyno.  Não  ignoro  o  que  entaõ  íe  divulgou, 
c  fe  efereveo  depois  :  Correo  fama  ,  que  EIRey  Felippe 
havia  ordenado  ao  Duque  de  Oífuna  ,  feu  Embaxador  em 

Portugal  ,  que  fe  EIRey  Dom  Henrique  nomeaíle  a  Se- 
nhora Dona  Catharina  ,  elle  Embaxador  lhe  beijaííe  a 

mão,  e  lhe  défíe  da  fua  parte  os  parabéns.  He  verdade  , 

que  ifto  aííim  fe  diífe,  e  íe  diz,  mas  perfuadome,  a  que 
naõ  fe  diz ,  nem  diííe ,  como  verdade.  Taõ  pródigo  era 

Felippe  de  Reynos  ,  que  aíTim  ,  taõ  facilmente  ,  houvef. 
fe  de  largar  hum  Reyno,  e  tal  Reyno  ,  que  já  quafl  ti* 
nha  na  íua  mão?  Muitos  grandes  letrados  de  Heípanha 

[  ou  foífc  lizonja  ,  ou  payxaõ  ]  affirmavaõ  fer  Fe.ippe  o 
mais  juftificado  oppoíitorj  E  aííim  havia  de  ceder  de  hum 
Reyno  a  que  tinha  apparencias  de  Direito  ,  quem  ,  fem 
fombras  delle,  pertendeu  dominar  muitos  da  Europa  ?  Era 

voz  conftante  ,  que  muitos  de  feus  Miniílros  lhe  acon- 
felhavaõ  ,  que  trataífe  de  invadir  o  Reyno,  e  defpojaííe 
da  Coroa  ao  Cardeal,  e  íe  o  naõ  fez,  foi  porque,  fem 
eíTa  violência  ,  e  fem  eífa  nódoa  da  lua  reputação ,  que 
feria  efcandalo  a  todas  as  Naçoens  ,  fe  lhe  reprefentava 

fegoro  o  feu  intento-  E  havemos  de  crer ,  que,  ao  mef- 
mo  tempo,  lhe  eílava  taõ  fugeito,  e  taõ  prompto,  pa- 

ra admitir  a  íua  nomeação ,  feita  em  outro  preiendcnte? 
Pelo 
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Pelo  contrario  ,  aííás  moftrou  EIRey  Henrique  o  quantoDia  31. 

dezejava  eftabalecer  a  Coroa  de  feus  predeceflores  em  ̂ rin"Tancjr 
cipes  naturaes  ,  pois  fendo  [como  fempre  foi  ]  caftiíTi-J 
mo,  fem  haver  jà  mais  contra  elle,  nefta  parte,   a  me- 

nor fombra  de  íofpeitaj    Agora  ,  com  feffenta  e  fete  an- 
nos  ,  intentou  cafar-fe.    Impugnou    EIRey  Felippe   efte 
intento  de  feu  Tio ,  [  veja-fe  como  ihe  eftava  obediente  , 
e  fugeito  ]  interpondo  na  Cúria  Romana    apertadiffimas 

inílancias  ,  a  fim  de  lhe  impedir  a  difpenfaçaô  do  Pontífi- 
ce, e  também  Saõ  Carlos  Borromeu,  Protector,  que  en» 

taõ  era  ,  de  Portugal  ,   e  que  profeífava  eftreita  amifade  , 

e  correípondencia  com  Henrique,  o  drfpeHuadio  do  mef- 
mo  intento  com  graves  ,  e  efficazes  razoen*.    Mas  a  mayor, 

e  mm  poderofa  ,  foraò  os  feus  achaques  ,  aggravados  fo- 
bre  maneira  com  o  pezo  ,  e  diivelo    dos  cuidados  públi- 

cos.   Em  tanta  aflição,  naõ  ditava  a  prudência,   mais  que 
dous  expedientes  :  O  primeiro  ,  efperar  do  beneficio  do 

tempo  ,  que  ,  tal-vez  ,   moderaííe  o  ardor  dos  Oppoíito- 
res  ,  para  que    fe  podeííe  nomear   hum  ,  com  uniforme 
confenrimento  do  Reyno:   Porque  entaõ  feria  mais  iegura 
a  íua  defença  ,   unidas  todas  as  forças  nacionaes   contra 

quaeíquer  outras  eftrangeiras.  O  fegundo  era  ,  entreter  a 
Felippe  com  boas  efperanças  ,  e  naõ  excitar  neciamente 

a  fua  indignação  ,    para  que  no  cafo  ,   em  que  naõ  foífc 
poííivei  rcíiíHr-lhe  ,  concedeííe  elle  a  Portugal  os  mayo- 
res  ,  e  mais   aventajados  partidos  ,  e   privilégios  ,  como 
depois  concedeu  ,   e  em  muita  parte  guardou.   Com  eílas 
idéas  convocou  EIRey  Henrique  Cortes  para  Almeyrim, 
mas  eílavaõ  jà  os  ânimos  muito  entrados  da  cobiça  ,  e 
rauy  cegos    da  payx  õ.    O  Senhor  Dom    António  iníiftia 
em  querer  provar  a  íua  legitimidade  ,  e  por  confequenciâ, 
que  elle  era  o  legitimo  fucceííor   do  Reyno.    A  íenhora 
Dona  Catharina  naõ  deixava  de  propor  (  ainda,  que  com 

grande  moderação)  os  fundamentos  da  íua  juftiça.   Felip- 
pe ajuntava  numerofas  tropas   nos  confins  do  Reyno  ,   e 

com  grandes  dadivas ,  e  mayores  promeífas,   folicitavaos 

ânimos  dos  Portuguezes,  fingularmente  dos  nobres;  Que- 
lendo  antes   (  como   prudente  ,  que   era  )  encherihe  as 
mãos  ,  do  que  vir  às  mãos  com  elies.    O  povo  pertendia 
t  abro- 
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Dl-J29*abrogar  afio  direito  da  eleição  deRey,  e  falava  com  efe 

Tandr   ce^va  f°ltU!*â  ,  e  fem  rafto  de  razaõ.   Entaó  foi  quando 
'  Diogo  Salema  ,  Procurador  de  Lisboa  ,  proteftava  a  El- 

Rey ,  que  fofíe  fervido  de  naõ  tomar  refoluçaô  ,  fem  con- 
fentimento  do  povo  daquella  Cidade,  capital  doReyno, 
a  que  todas  as  outras  coftumavaõ  feguir   em  cafos  feme- 
lhan*tes  ;  E  refpondendo  lhe  ElRey-  Que  o  Povo  naõ  era 
capaz  de  fe  lhe  communicarem  pontos  tao  delicados,  e  detao 

altas  çonfequenáas  ,•  Lhe  tornou  o  Salema  dizendo  :  Se- 
nhor admiro-me  juftamente  ,    de  que  Voffa  Magefiade  naõ 

ache  capaz  o  Pomo  âe  Lisboa  ,  para  lhe  commumcar  o  pon- 
to da  fucçejfaõ  ,  havendo-o  Voffa  Magefiade  achado  capacif- 

fimo  ,   quando  o  acclamou  a  Vo[[a  Magefiade  Rey.   Eis  aqui 

o  eftado  deplorável ,  em  que  ElRey  fe  via  ,  menos  aca- 
tado do  Povo,  mal  obedecido  da  Nobreza  ,  o  Reyno  na- 

dando cm  miierias,  e  fervendo  em  facçoens:  Neftes  ter- 
mos,  de  que  ferviria  a  fua  nomeação  ,  mais  que  de  def« 

truir  inteiramente  ao  nomeado,  e  ao  Reyno  todo.    Se  os 

Reys  poderão  dizer  o  que  muitas  vezes  lhe  convém  occul- 
tar ,  bem  poderá  fatisfazer  Henrique  aos  que  o  arguhiaõ, 
dizendo:  Fazer  hum  Rey  contra  juítiça,  naó  devo  :  Fa- 

zer hum  Rey  com  juftiça  ,   nao  pofío.   Mas  jà  a  torrente 
de  tantas  aflicçoens  o  hia  íoçobrando,  e  como  viífe,  que 

acabava  por  inftantes ,  nomeou  cinco  Fidalgos  ,  da  pri- 
meira esfera  em  fangue ,  e  reputação,  e  nelles  transferio 

o  governo,   eo  direito  de  nomear  fueceífor ,  e  íeparado 
dos  negócios  públicos  ,  fe  aplicou  fó  ao  da  falvaçaõ  ,   c 
nefte  dia  ,  enchendo  perfeitamente  o  circulo  de  ieflenta 

e  oito  annos,  entrou  em  agonia.   Ao  melmo  tempo,  pa- 
decia a  Lua  humeclipfe  horrorofo  ,  e  pouco  depois  ,  tam- 

bém ao  mefmo  tempo  ,  acabarão   ElRey  ,    e  o  eclipfej 

Acabando-fe  juntamente  nefte  Príncipe  a  ferie  dos  Reys 
antigos  Portuguezes ,  que  começarão  em  outro  Principe 
do  mefmo  nome.  Jaz  íepultado  no  Real  Convento  de  Be- 

lém ,  e  muitos  annos  depois  da  fua  morte  ,  foi  achado 
feu  corpo  incorrupto, 

IV. 
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de 

Janeir. DOm  Franciíco  de  Bargança  ,  filho  do  fenhor  Dom 
Fulgencio  ,  Prior  mor  da  Collegiada  de  Guimataens, 

t  neto  do  Duque  de  Ba  gança  Dom  Jayme  ;  Foi  Colle- 
gial  do  Real  Collegio  de  Saô  Paulo  cm  Coimbra  ,  Re- 

formador daqueiia  Univcrfídade  ,  Inquifidor  da  Meza 
grande  ,  e  Dezembargador  do  Paço  ,  e  do  Conlelho  de 

Eirado,-  EIRey  de  Caftclla  o  nomeou  Patriarca  de  Portu- 
gal, e  das  índias  Oiientaes,  o  que  naõ  teve  eífeito,  pur 

Je  lhe  opporem  os  Bifpos  do  Reyno  ,  principalmente  o 

Arcebifpo  de  Braga  •  Em  todos  aquelles  cargos,  procedeu 
com  grande  prudência  ,  difvelo  ,  e  generoíidade  •  E  re- 

nunciados todos  ,  le  retirou  a  huma  Quinta  junco  a  Co- 
imbra, onde  morreo  íantamente  ncfte  diaanno  de  1634, 

v. 
NEfte  dia  do  anno  de  1739.  Te  publicou  na  Chance- 

laria mor  da  Corte,  e  Reyno,  huma  Ley  ,  aíígna- 
da  a  19.  pela  qual  EIRey  Dom  Joaõ  V.  NofTo  Se- 
nhor foi  fervido  dctremiiar  os  tratamentos  de  Excelíen- 

cia,  llluílriífima,  Senhoria,  Reverendiífima  ,  e  Paterni- 

dade, que  fe  deviaõ  dar  de  palavra  ,  e  por  cícrito  ,  a  to- 
das as  peífoas  ,  conforme  as  fuás  relpectivas  qualidades, 

Jerarquias,  e  oceupaçoens. 

FEVE- 
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PRIMEIRO    DIA 
DEFEVEREIRO, 

I.  Santa  Brizida  Virgem. 
II.  Saõ  Omito  Btfpo ,  e  Martyr. 
II  í.    Sao  Severtano  Btfpo  Conf e/for. 
I V.  l$W  É/r/?  Btfpo ,   £  Cnnfejfor. 
V.  £tf/r#  #  Emperatrtz  Z).  Leonor  na  Cidade  de  Piza. 
Vi.   Sopreza  da  Praça  de  lidore. 
VII.   Grande  incêndio  em  Lisboa. 

i. 

ANTA  Brizida  Virgem  :  Graves  Au- 

thores  dizem  ,  que  foi  natural  deLif* 
boa  ,  filha  de  hum  nobre  Hibernio , 

que  entaõ  affiítia  nefta  famoía  Cida- 
de. Voltando  íeu  pay  à  Pátria  ,  levou 

a  Santa  menina  contigo  ,  jà  Santa: 

Porque  deíde  os  primeiros  crdpuicu- 
los  da  razaõ  Te  entregou  aos  mais  al- 

tos exercícios  da  virtude.  Por  Tua  rara  belleza  ,  folicita- 
raõ  muitos  o  feu  cafamento  ;  Mas  a  caftiíiima  Virgem 
pedio,  e  mereceu,  alcançar  de  Deos  ,  por  fuás  oraçoens, 

q'je  a  fizeííe  fea ;  Sacrifício  raro  em  condição  molheril  j 
Entrou  em  Religião  ,  e  profeguio  atè  a  morte  obrando 
taõ  virtaofas,  e  taõ  excellentes  acçoens  ,  que  bem  moí« 
trava  fer  hum  íingular  prodígio  da  mão  de  Deos.  Foi  feu 
gloriofo  tranfito  neíle  dia  ,  em  Terça  feira  ,  anno  de  5 1  8. 

A  fua  cabeça  fe  venera  na  Igreja  do  Lumiar  ,  pouco  óií* tante 
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tante  de  Lisboa,  para  onde  foi  trazida  por  modo  milagro-Dia  i. de 

'Fever. 

(o,  e  he  venerada  dos  Fieis   pelas  continuas  mercês,  que  ,. 
por^íua  interceííaõ  recebem  da  benignidade  Divina. 

11. 

SA5  Cizilio  Portuguez  ,  Difcipulo  do  Apoftolo  Santiago, 
padcceo  martyrionefte  dia  com  feas  companheiros  Se- 

tentrio ,  e  Patricio  ,  na  Cidade  de  Granada  ,  no  anno  de 
feífenta.  Foi  Varaõ  doutiflimo ,  e  como  tal  ,  efcreveu  dou- 
tiílimamente  fobre  o  Apocaiipfe  deSaõ  Joaõ. 

iii. 
SA5  Severiano,  nobiliílímo  em  Tangue ,  Arcebiípo  de  Bra- 

ga, fucceífor  de  Saõ  Policarpo,  e  fingular  imitador  de 
fuás  virtudes,  paííou  neíte  dia  a  gozar  os  prémios  do$  feus 
merecimentos. 

IV. 

SAntoUrfo,Bifpo  da  Cidade  de  Ôeja  em  Portugal ,  de 
qu?m  diz  Saõ  Máximo  Biipo  de  C,aragoça  de  Aragão, 

que  fora  Raro  âefenfor  da  Fe.  Trocou  nefte  dia  ,  anno  de 
5 66.  a  vida  temporal ,  pela  eterna. 

v. 

NO  mefmodia,  anno  de  1452.  chegou  à  Cidade  de  Pi- 
za a  Emperatiiz  Dona  Leonor  ,  Infante  de  Portugal. 

Alli  a  mandou  comprimentar  o  Emperador  Federico  III.  feu 
marido,  e  acompanhar  ate  Sena  (  onde  entaõ  aííiftia  omef- 
mo  Emperador )  pelo  Bilpo  damefma  Cidade  Eneas  Sy!- 
vio  ,  que  depois  foi  Summo  Pontífice ,  com  o  nome  de  Pio 
II.  e  dous  Condes  ,  e  quatro  Baroeni,  e  outros  muitos  fc- 
nhores  Alemães ,  Húngaros  ,  e  Italianos  •  Com  efte  luzido 
acompanhamento  ,  veyo  de  Piza  até  Sena  ,  e  a  fahiraõ  a  re- 

ceber fora  da  Cidade  ,  Alberto  ,  Archiduque  de  Auílria ,  ir- 

mão do  Emperador ,   cLadislao,*  Rey  de  Hungria,  e  Bohe- Bb  mia: 
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Dia  i.  mia  :  QEmperador  efperava  a"  porta  da  Cidade,  a  pé,  à- 

2  companhado  de  toda  a  Corte  Cezarea  ,  com  riquiífimas  ga- 
las ,  e  todas  as  outras  demõnftraçoens  de  grandeza  ,  e  ale- 

gria. Era  o  vendo  a  Emperatriz  ,  fe  apeou  ,  e  lhe  quiz  bei- 

jar a  maõ ,  o  que  elie  naõ  confentio ,  e  com  mcftras  de  íum- 
ma  eftimaçaõ,  e  agrado  a  recebeo  nos  braços;  Em  me- 

moria defta  folemniííima  função,  mandou  a  Republica  de 
Sena  levantar  naquclle  íitio  hum  padrão  de  mármore  com 

eícudo  Real  Portuguez ,  e huma  inícripçaõ  ,  em  que  íe  per- 
petuou para  a  pofleridade  a  noticia  deite  íucceííb. 

vi. 

PElos  annos  de  ióoy.  havia  já  declinado  em  grande 
parte  a  grandeza  do  Império  Portugaez  nas  Ilhas  de 

Maluco:  Porque  unido  Portugal  aCafteila,e  poriífo  mef* 
mo  guerreado  dos  Olandezes  ,  parecia  confpirar  huma  , 

c  outra  Naçaõ  ,   Flamenga,  e  Caftelhana,  em  noíía  ruí- 
na ;  Os  Flamengos  ,   porque,  em  ódio  do  Principe,  que 

nos  dominava  naquelle  tempo  ,   o  qual  ,  pela  extençaõ 
dos  Eftados  fe  fazia  formidável  a  toda  Europa  ,  íe  apof- 

taraõ  a  poftrar  ,    oa  diminuir  a  potencia  ,   que  temiaõ  ,• 
Refultando  efta  idèa  ,    em  gfavifíimo  damno   das  ncífas 
conquiftas,  que,  como  partes  mais  remotas  do  corpo  da 
Monarquia,  íícavaõ  mais  expoftas  às  fuás  invazoens;   Os 

Caftelhanos,  porque,  recebendo  com  grande  anciã  os  in- 

tereces  das  mefmas  conquiftas  ,   e  negando-fe  aos  foccor- 
ros  neceííarios  para  a  defenfa  delias,   podemos  dizer  ,  que 
as  entregarão  voluntariamente    nas  mãos    dos  inimigos, 

como  couía  alheya.   Acreceu  a  trègoa  infame,  t  injurio- 
fa  ,  que  os  Miniftros   de  Felippe  III.   ajuftaraõ   com    es 
Olandezes,   deixando  de  fora  as  noífas  Índias,  onde  elle.s 

(  que  naõ  fabem  deícuidar-fe  )  adiantarão  fummamenre  o 
Jcu  partido  \    na  confiança  da  noífa  debilidade  ,  diufada 

pelo  cativeiro  de  Caftella  j   Deixamos  «qui  efta  importan- 
te reflexão  ,  para  que  fe  naõ  eftranhem  as  grandes  per- 

das, que  tivemos  naquclles  tempos  pelas  armas  das  Na- 
çpens  do  Norte  ,    e  que  padecemos  ,   mais    por  falta  de 

poder,  quede  valor  ,  No  caio  ,  porém  ,  que  himos  a  re- ferir 
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ferir  t  concorrerão  Caftelhanos  ,  e  Portugueze» ,  mas  lò®1*  lt 

dè 

Fever. deites  foi  a  vitoria  -y  E  também  efta  Jingulandade  pareceo. 
mifterio,  em  prova  ,  de  que  nunca  foi  utii  aos  Portugue- 
2es  a  uniaõ  cooi  os  Caftelhanos.   Succedeu  ,  pois,  que  no 

anno  referido,  apparecuaõ  ,   1-bre  a  neífa  Fortaleza    de 
Tidore  t   nove  fragatas  de  guerra  Olandeza*  ,  aflil  tidas  de 

buma  Armada  delRty  de  Temate ,  entaô  noífo  declarado 

inimigo.   Dezcmbaicaraõ  lem  reíiftencia,    por  naõ  haver 
quem  lha  flzeíTe:    Piancaraõ  trez  baterias  de  cento  e  vin- 

te reforçados  canhoens  ,    e  com  inceffanres  cargas   infil* 
tiraõ  muitos  dias  em  bater  a  Fortaleza.     Eftavaõ  nella  de 

guarnição  apenas   íetenta    Porruguezes  ,    e   muitos   dei  1c s 
incapazes  de  pegarem  nas  armas.   Abertas  largas  brechas, 

Veie  deraõ  os  inimigos  hum  aflalto  real  com  ímpetuoío  ar- 
dor ,  e  chegarão  a  montar  as  muraihas :   Eftcvr  nauy  con* 

tingente  o  íucccíTo  ,    mas  rebatidos  a  botes  de  iança   ,   e 
a  golpes  de  elpada  ,    fuprindo   os   peitos  dos  detentores  as 
faltas  dos  muros  ,  fízeraõ  retirar  os  inimigos  ,   menos   os 

que  ficarão  defpedaçados  ,   e  mortos  naquellas   iuirns.   já 
os  Oíandezes    defeonfiavaõ    da  empreza  ,    e  os  nolíos  fe 

aclamavaõ  vencedores,  quando  hum  cafo  ,   naõ  imagina- 
do ,  voltou  a  Sena  em  ourra  reprefenfaçaõ  verdadeiramen- 
te horrível :   Cahio  o  fogo  na  nofla  meíma  pólvora,  e  em 

hum  ponto  voou  a  Fortaleza  ,   e  tudo  o  que  nella  havia, 
e  vivia.    Tomarão  os  Olandezis   póíTe  daquelías  pa»edcs, 
e  com  incrível  promptidaõ  as  reformarão  ,  e  fazendo  as 
mais  obras  neceíTarias  ,  repuzerão  a  Fortaleza  em  eftado 

defenfavcl,   e  deixando-a  com  boa  guarnição  de  Joidados, 
c  grande  copia  de  baftimenros  ,   e  armas,   largsraõ  as  ve- 

las ao  vento  ,    e   fabiraõ    a  piratear  por  aquclles   mares  , 

como  coftumavaõ.    Correu  logo  pelos  )<eynos  circunvifi- 
nhes  a  noticia  da  noíía  perda,    produzindo  effutos  diffr- 
rentes,  já  de  gofto  ,  e  elperança  nos  inimigos,  já  de  fen- 
timento  ,  e  temor  nos  aliados  ;   quando  Dom  Pedro  da 
Cunha  ,   Governador  ,   que  entaõ  era  ,   de  Felipinas  ,  Te 

empenhou  em  reftituir   a  Praça  'ao  "domínio  antigo  ,  e  a 
noífas  armas,  a  antiga  reputação  j  Navegou  na  volta  de 

Tidore  com  mil  homens   de  guerra  Hcípanhocs  ,   e  qua- 

trocentos naturaes.    Sahirao-Jhe  era  grande  numero    os 
-    Bb  ij  Olaní 
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Fever. 
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Dia  i,  oiandczfS,  c  Ternatenfes ,  <]ue  guarneciaõ  a  Fortaleza ,  a 

perturbar -lhe  a  marcha.  Hia  na  vanguarda  huma  Com- 
panhia de  Portuguezes,  de  que  era  Capitão  ]oaõ  Rodri- 

gues Camelo,  o  qual,  travaado-fe  com  os  inimigos ,  os 
atacou  com  tanto  ardor ,  que  lhe  fez  virar  as  coitas:  Car- 
regou-os  veloz,  e  duramente  atê  as  portas  ,  c  foi  nelles 
tanta  a  defordem  ,  a  confuzaò,  e  o  temor,  de  que  tinhaõ 
fobre  íl  todo  o  noffo  poder  ,  cjue  as  deixarão  abertas  ,  c 
deraõ  lugar  aos  Portuguezes  de  entrarem  com  clles  devol- 

ta na  Fortaleza  ,  que  lhe  ficou  nas  mãos  ,  quafi  com  a 

mefma  velocidade,  com  que  o  incêndio  da  pólvora  ,  pou- 
co aotes,  lha  tirara  delias  ,•  Marchavaõ  com  grande  pau- 

fa  os  Caftelhanos,  e  quando  chegarão  a  deícobrir  a  Pra- 
ça, jà  trem  olavaõ  fobre  as  muralhas  as  bandeiras  de  Por- 

tugal ,  e  naò  teve  que  fazer  Dom  Pedro  ,  mais  que  rece- 
ber as  chaves,  que  o  Capitão  Portuguez  lhe  veyo  offere- 

cer  à  entrada  :  O  Caítelhano  o  levantou  nos  braços  ,  c 
lhe  lançou  ao  p^fcoço  ,  huma  cadea  de  ouro  ,  naõ  fa- 

zendo fim  nos  louvores  daquella  gloriofa  acçaõ  ,  huma 
das  mais  raras ,  e  mais  iníigues,  que  a  fama  celebra. 

VII. 

*^J  Efle  dia  ,  anno  de  1 7 1 7.  houve  em  Lisboa  hum  borri- 
**<5  vel  incêndio  no  grande  Palácio  deTriftaô  de  Men- 
doça  Furtado,  que  o  reduzio  totalmente  a  cinzas,  com 
todo  o  preciofo  movei  ,  que  o  guarnecia,  que  importava 
muitos  mil  cruzados. 

SEGUN. 
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Fever. 

SEGUNDO  DE  FEVEREIRO. 

I.  Sao  Pigmento  Bi/po ,  e  Confr/for. 
H.   0  J/eneravel  Abhade  Joaõ. 
III.  Conautjia  Dom  Conjt animo  de  Bargança  a  Cidade  de  Da- maõ. 

IV.  Primeira  vitoria  de  Dom  CbriflovaÕ  da  Gama. 
V.  Fttorta  de SebafttaÕ  Gonçalves  Ttbao. 
V I.  Na/ce  a  Infante  Dona  Sancha  filha  delRey  D.  Affonfo  UL 
vil.    Outra  vitoria  em  Angola. 
VIII.  Cafa  EIRey  D.  Joad  l.  com  a  Rainha  Dona  Felippa. 
IX.  hmda-Je  o  Real  Mufietro  de  Alcobaça. 

X.  'João  Henriques  Roja. 

I. 

Aõ  Pigmenio,  Bifpo  de  Dume  ,  da  Ordem  de  Saõ 
Bento  ,  janto  da  Cidade  de  Braga  ,  foy  oroadode 
taõ  notórias  vitudes  ,  que  o  duodécimo  Concilio 

Toledado  lhe  deu  o  nome  de  Varaõ  SantiJJimo-j 
Neíte  dia ,  paflou  glorioíamente  da  vida  tcmpoi  ai  à  eterna. 

11. 

JOaõ,  Monge,  e  Abbadc  de  Saõ  Bento  no  ântiquiíTimo 

Mofteiro  de  Lorvaõ  -,  Empregou  grande  parteda  fua  vi- 
da na  guerra  contra  os  Mouros  ,  com  acçoens  dignas  de 

feu  illuílre  Tangue  ,  fendo  efte  do  mais  illuftre  de  Hefpanha. 
Dando  de  maõ  âs  vaidades  ,  recebeu  o  habito  de  Saõ  Ben- 

to no  íobredito  Mofteiro,  e  os  Monges  reconhecendo,  e 
admirando  as  fuás  íingulares  virtudes,  lobre  o  feu  deíengano, 

o  elegerão  Abbade.  Alli  ovifitou  feu  tioElRey  de  LeaÕ 
Dom  Ramiro  I.  e  vendo  a  pobreza  ,  com  que  viviaõ  oi 

Monges,  lhe  doou,  compaffivo  igualmente  ,  e  liberal,  a 
Villa  de  Montemor  o  velho  ,  com  obrigação  ao  Abbade, 

de  que  tomaria  lobre  (i  a  defenfa  delia ,  na  qual  lhefaccedeu 
hum 
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Diai.   hum  cafo  maravilhofo,  que  pertence  a  outro  dia;  Nefte, 

de      morreu  o  Venerável  Abbadecomi<'ual  fama  de  valeroío  ,  e 

fanto.  Jaz  no  Convento  de  Ceyça  da  Ordem  de  Ciíler  ,  fun- 

ífnht!     daçaófua. III. 

NO  mefmo  dia ,  anno  de  i  5  5  9.  fahio  da  barra  de  Goa 

o  Vice-Rey  D.  Conftantino  deBargança,com  hu- 
mapodcroía  Armada  decem  vellas,  guarnecida  de 

trez  mil  Portuguezcs ,  luzidos,  evalerofos,  ecoílumados  a 

vencer.  Era  o  fim  da  jornada  a  conquiíla  da  Cidade  de  Da- 
mão ,  com  que  fe  havia  levantado  Cide  Bofetà ,  de  Nação 

Abexim,  adcfpeitodelRcy  deCambayafeu  fcnhor;  O  qual, 

naô  fe  atrevendo  a  tirar-lha  por  armas,  a  doou  aos  Portu- 
guezcs: Que  fempre  foi  fácil  a  qualquer  homem  (princi- 

palmente a  hum  Mouro ,  )  dar  o  que  naõ  pôde  haver.  Naõ 
foraõ  oceultas  eftas  maquinas  ao  vigilante  Bofetá,  e  com 
admirável  promptidaõ  íe  armou  para  adefenía  ,  com  todas 

as  prevençoens  militares  ,  que  fe  defejaõ  em  femelhantes 
cafos  :  M.irafhas  ,  redutos,  baluartes, 4udo  guarnecido  de 
muita,  e  groíía  artelharia  ,  e  de  quatro  mil  combatentes, 

que  prometiaõ  hurr.a  larga  ,  e  obftinada  refiítencia  ao  nof- 
fo  poder  ,  por  mais  que  antes  lho  reprefentaíTem  formi- 

dável as  noticias ,  e  agora  osolhos.  Ordenou  o  Vice-Rey, 
que  defembarcaíTem  dous  mil  Portuguezes,  divididos  em 
cinco  efquadroens,  osquaes,  com  gentil  ordem,  e  briofa 

refoluçaõ  ,  marcharão  para  a  Cidade  -y  Mas  apenas  começa- 
vaõa  encoftar  as  efeadas  ao* muros,  quando  os  defenfores, 

oceupados  improvifamente  de  hum  viliílimo  temor,  ou(o 

quehe  mais  certo)  impellidos  de  braço  fuperior ,  e  inviá- 
vel ,  íe  acolherão  à  Fortaleza  ,  e  deita  ,  í?m  dilação  ,  á  efpcC- 

fura  dos  matos  ,  e  á  eminência  dos  montes,  donde  íe  vol- 

taffem  osolhos,  podiaõbem  verafna  diigraça,efc  levantaf- 
fem  os  penfimentos,podiaõ  alcançar  aqueila  verdade  infalli- 

vel,de  que  fe  Deos  naõ  defende  a  Cidade ,  nada  valem  as  for- 
ças ,  e  prefunçoens  doshomens.  Marchava  já  o  Vice-Rev 

af>ccorrer  os  íens  ,  que  fupunha  envoltos  com  os  infiéis, 
quando  vio  arvoradas ,  e  tremulando  ao  ar  as  Quinas  Reais 

Portuguezasj  E  poftrando-fe  de  joelhos,  levantando  os  olhos, 
eas 
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e  as  mãos  ao  Ceo  ,    rendeo  graças  iramortaes  ao  fupremoDia  %. 

Fever. Moderador  de  todas  as  creaturas  ,  por  lhe  conceder  taõ  lua-. 
vemente  aquella  conqniíta  ,  que,  aíer  difputada,  pudera 
cuílar  muitas  vidas  de  Chriftãos.  Entrou  na  Cidade,  tro« 
cando-íe  o  aíTalto  em  triunfo ,  e  as  baterias  em  íalvas ,  com 
que  fe  aplaudio  hum  fucceíTo  taõfelice,  no  qual  moftrou 

Dom  Conftantino,  que  herdara,  juntamente  com  o  Tan- 
gue, a  fortuna  do  Duque  Dom  Jaymefeupay:  Pareceu-fe 

Damaõ  comAzamor,  Cidades  ambas  inimigas, ambas buf- 
cadis  com  grande  poder ,  e  ambas  conquiítadas  lem  gol- 

pe de  eípada  j  confeguindo  hum ,  e  outro  clariílimo  Heroe, 
a  grande  gloria  de  fe  renderem  tao  iliuftres  povoaçoens 
fomente  á  fama  das  fuás  armas,  e  ao  terror  dofeunome. 

iv. 

,4      Seis  de  Julho  de  1541.  partio  (  como  dizemos  no 
_£  j^  meímo  dia  )  do  Porto  de  Maçua  Dom  Chriftovaõ 
da  Gama  com  quatro  Centos  Portuguezes  ,  em  foccorro 
do  E  operador  dos  Abexins,  e,   fobre  alguns  dias  de  tra- 

b-ilhofa  jornada  ,    chegou  á   Cidade  d-e  Baroà  ,    a  cujas 
portas  o  eíperava  hum  grande  numero  de  keligioíos ,  can- 

tando as  Ladainhas  ,  e  hum   (  que  parecia    Juperior  dos 
mais)  lhe  fez  huma  filia,  expondo  as  calamidades ,   e  mi« 
ferias  ,   que  padecia  aquella  Chriftandade  ,   e  levantando 
fobre  as  Ellrtllas  o  generofo  animo  dos  Portuguezes,  que 
íem  outro  intereíTe   mais  ,   que  a  defença  ,  e  gloria  do 
nome  Chriftão,   íacnficavão  as  vidas  a  tamanhos  perigos 
em  terras  tão  remotas  $    E  que  eíperava   no  verdadeiro 
Deos ,   que  todos  adoravão,  que  lhe  havia  de  dar  vitoria 
de  léus  inimigos  ,  que  cambem  o  eraõ  da  verdadeira  Fè\ 
Foraõ  ditas  eftas  palavras  com  tantas  lagrimas  ,  e  tantas 

demoníliaçoens  de  lentimento ,   que  produzirão  os  mef- 

mos  erFeitos  em  todos  os  Portuguezes  ,-•  Logo  foube  Dom 
Chriftovão  ,  que  a  Rainha  ,   mãy  do  Emperador  ,  o  vi- 

nha bufear  á  mefma    Cidade  ,   e   fe  expoz    a   lhe  fair  ao 

encontro  fora  delia  ,  com  toda  a  gente  ,  em  forma  mili- 
tar.  Vinha  a  Rainha  em  huma  mula  ,  com   hum    certo 

modo  de  andiíhas,  e  hunas  cortinas  de  ceda  ,   que  a  co- brião 
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Dia»,  briãp  ate  arraítarem  peío  chão.  Entrou  pelo  mcyo  de  duas 

ce  alas,  que  forma  vão  os  noffos  ,  e  a  receberão  com  falvás 
de  toda  a  artelharia,  e  arcabuzaria.  Entaõ  correo  as  cor* 

tinas  para  os  hir  vendo,  íem  deiles  fer  vifta,  porqne  tra- 
zia  o  roílo  cuberto  ,  com  hum  véo  ,  que  fó  tirou,  quan- 

do vio  a  Dom  Chriftovão  j  E  feitas  asecremonias  ,  e  de- 

monftraçoens ,  que  aquelle  caio  pedia  ,  em  que  Dom  Chrif- 
tovão não  faltou  ao  que  era  veneração  ,  e  obfequio  ,  nem 

a  Rainha  aos  agazalhos  ,  e  carinhos  ,  que  podia  difpen- 
far  a  Mageftade.  Paífado  o  rigor  das  chuvas  [  por  fer 
tempo  então  de  Inverno  ]  tratarão  de  profeguir  a  jorna- 

da ,  engroííado  já  o  noíío  campo  com  huma  boa  porça5 
de  Abexins  ,  que  acodiraõ  em  defença  da  pátria  ,  e  do 
feu  Príncipe  ,  com  o  qual  fe  reconciliarão  muitos  ,  que 
medrózos  ,  ou  vários  ,  fe  havião  encoftado  a  parte  dei- 
Rey  de  Zcyla  •  No  caminho  toparão  com  huma  ferra, 
onde  fe  havião  fortificado  alguns  Capitães  do  mefmo 
Rey  ,  e  pela  eminência  ,  e  afpereza  do  íitio  ,  parecia 
mais  impoííivel ,  çjue  diílicultofo ,  o  lançallos  dalli  j  Mas 
Dom  Cbriftovão  ,  ainda  ,  que  reconheceo  o  perigo,  en- 

tendendo, que  a  reputação  das  fuás  armas  dependia  daquel- 
la  primeira  facçaõ  ,  fe  deliberou  a  enveítir  a  ferra.  Divi- 
■dioa  fua  gente  em  trez  partes,  ordenando,  que  por  ou- 
trás  tantas  (  quefóerão  acceíliveis)acccmetcí1em  ao  mefmo 

tempo  i  E  nefte  dia,  anno  de  1542.. o  fizeraõ  com  tan- 
to valor  ,  e  refobçaõ  f  que  ,  por  entre  grandes  pedras, 

que  os  inimigos  precipitavão  do  alto  ,  e  logo  por  entre 
chuveiros  de  balas,  montarão  a  eminência.  Nella,fetra- 
vqu  hum  duriífimo  combate.  Confiava  a  guarnição  de 

mil  homens  efeolhidos ,  e  que  fabiaõ  lhe  não  reftava  ou- 
tra fahida  ,  mais,  que  vencer,  ou  morrer.  Efta  certeza 

os  fazia  pelejar  como  deíefpcrados  ,  fobre  valerofos.  O 

Capitão  andava  em  hum  fermofo  cavallo,  e  logo  nas  pri- 
meiras avenidas  nos  matou  dous  foldados  pela  íua  mão  ,  e 

afíiftido  da  mayor  parte  dos  íeus,  fazia  muito  duvidofo  a 
fucceífo;  Mas  fobindo  os  curros  Portnguczes  pelos  fitios, 
que  lhe  couberaõ  em  forte  ,  ainda  que  rambem  com 
grande  perigo,  e  damno,  finalmente  vieraõ  a  tomar  no 

meyo  aos  inimigos ,  e  aífim  apertarão  com  elles^que  pou- 
cos 
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cos  ficarão  com  vida,c  muitos  por  fugirem  de  huma  mor- D/aí. 
te  honrada  ,   bofcavaõ  outra  vil  ,   e  mais  cruel  ,   defpe-     de 

nhando-íe  da  f  rra  ,  na  qual  íe  faziao  em  pedaços.  Dtu-fe   ever' 
a  povoação  aíaco,  onde  íe  acharão  muitas  riquezas,  co- 

mo em  lugar  ,    a  que  íe  não  temia  expugnação.    Confa- 
grou-íe  a  Mefquita   pelo   Patriarca    Dom  Joaô  Bermndes 
(  que  hia  com  Dom  Chriftovaõ  )   e  fe    dtdicou  à    May 

de  Deos,  cujo  o  dia  era.    Os  Abexins,  que  feguiaõ  onol- 
ío  Exercito,   e  naó  fizerao  mais,   que  frt  teílemuohas  do 
valor  dos  Portugtiezes  ,   os  começarão  a  ter  em  conta  de 
mais  ,   que  homens  :   Porque  reputavaõ  fupenor  a  todas 
as  força»»  humanas,   o  elevado  ,  e  forte  daqueila  íerra* 

v. 
PElos  annosde  1608.  dominava  em  Sundíva  (  Ilha  fer* 

til  ,  e  opulenta  ,  de  fetenta  legoas  de  circuito  )  hum 
Mouro  chamado  Fatecaõ  ,  o  qual  por  meyo  de  traiçoens, 
e  tiranias  ,  íobira  àquelle  Eílado  ,  e  com  as  mefmas  ,  fe 

confervava  nelle.  Cheyo  de  elevadas  prezunçoens ,  íe  for- 
mou os  Titulos  ,  que  lhe  distava  a  fua  vã  arrogância  , 

chamando-fe  :  Rey.da  Ilha  de  Sundi^a  \  D err amador  do 

fatigue  Chfijlaõ >,  e  Ruína  da  Nafçaõ  P  ortagueza  no  Oriente* 
Rara  vez  íe  mofba  esforçado  nos  perigos  ,  quem  antes 

deiles  blazona  demah*ado.  Vagava  por aqudles  mares  Sc- 
baftião  Gonlalvcs  Tibâo  j  exercitando  o  comercio  ,  ou  (  co- 

mo outros  dizem  )  a  pyrataria  ,  com  dez  embarcaçoens 

ptquenas  ,  que  alli  fe  uzaõ  ,  e  nellas  ,  oirenta  Porrugue- 
zes  ,  os  quaes  erão  hum  continuo  f  brefdto  ao  foberbo 
Mouro  y  Quiz  efte  facodir  da  vihnhança  das  luas  terras 

aquellc  pequeno  poder,  e  por  dar  fatisfaçao  nos  Titulos, 
que  elle  mefmo  íe  abrogara  ,  fahio  em  fua  buíca  com 

huma  Armada  guarnecida  de  feifeentos  combatentes  elco- 
lhidos.  Toparão-ie  na  tarde  defte  dia  ,  e  travou-fe  hum 
acérrimo  conflito,  que  durou  ate  a  manhã  feguinte,  em 
que  fe  viraõ  vitoriofos  oitenta  Portuguezes  de  feifeentos 

^Mouros,  fem  que  efeapafle  algum  de  cativo,  ou  morro, 
e  entre  eftes  foi  hum  o  foberrpo  Fatecao  ,  que  pagou  a 
golpes  do  noíío  ferro  ,  os  exceílos  da  fua  arrogância  ; 

Ce  Das 
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Dia  2.  Das  embarcaçocns  inimigas ,  também  naõ  efcapou  algu- 

F    e     ma  de  rendida,  ou  abrazada ;   Daqui  fe  originarão  gran 
des  fortunas  ao  Tibáo ,   como  em  outro  lugar  dizemos. 

3   de Março. 

VI. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1264.  nafceo  a  Infante 

Dona  Sancha ,  filha  dos  Reys  Dom  Affbnío  III.  e  Do- 
na Brites:  Foi  Princeza  dotada  de  excellentes  prendaji,  de 

atributos  verdadeiramente  Rcaes,  cjue  a  deílinavaõ  para 
alguma  das  mais  íoberanas  Coroas  da  Chriftandade,  mas 
a  morte  a  cortou  em  flor ,  com  exceííivo  fentimento  dos 

Reys  feus  pays ,  e  de  todos  os  Portugutzes. 

VIL 

PElos  annos  de  1  j  8  3 .  governava  o  Reyno  de  Ango- 
la Paulo  Dias  de  Novaes  [  neto  do  farnofo  Bartholo- 

meu  Dias  ,o  que  deícobrio  o  Cabo  da  boa  efperança  )  quan- 
do fe  íoblevou  Quiloanjè  ,  hum  dos  Reys  daquelle  vaítif- 

íimo  Certaõ  ,  e  ligado  com  outros  ,  empréndeu  lançar 
daquelias  terras  aos  Portuguezes.  A  eílc  fim,  ajuntou  hum 

Exercito  tao  numerofo,  que  inundava  os  campos  por  to- 
das as  partes,  onde  chegava  a  vida.  Nlo  paííavão  os  Por- 

tuguezes de  trezentos  ,  e  cercados  de  tão  numerofa  mul- 

tidão, paredão  hum  ponto  breve,  no  meyo  de  hum  cir- 
culo immenfo.  As  vozes,  e  alaridos  horríveis,  e  disfor- 

mes daquelles  bárbaros  fazião  tremer  a  terra  ,  e  (  ao  que 

parecia  )  abalar  oCeo  :  As  fetas  formavao  hum  horren- 

do nublado,  que  chovia  fobre  os  noííos  fem  ceifar ,  acom- 
panhadas de  pedras  ,  e  de  outras  armas  de  arremeço. 

Naõ  defmayou  ,  porém,  o  General  Portugucz  ,  antes  fa- 
zendo da  mefma  extremidade,  em  que  fe  achava,  novo 

infentivo  para  o  valor,  fe  relolveu  a  abrir  caminho  com 

a  efpada  na  mão  pelos  efquadroens  oppoftos  pela  fren- 
te ,  e  a  viva  força  ,  depois  de  largo  combate  ,  os  rom- 

peu ,  e  poz  em  grande  defordem.  Dcffendiaõ  fe  os  Ne« 
gros ,  e  offendiaõ  tumultuariamente  ,  embaraçados  na  fua 
m:fíiu  malcidaõ  ,  e  os  noííos,  naõ  perdendo  golpe,  os 

foraÕ 
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foraõ  cortando  com  tanto  ardor  ,  cjue  os  puzeraõ  emDlJ2- 
declarada  fugida  -y  Os  mais ,  vendo  feus  companheiros  vcBíp 
eidos,  voltarão  as  coftas ,  deixando  defafogada  a  campa» 

nha  ,  menos  aquella  parte  ,  cjue  fe  via  cuberta  de  hum 
exccííiv  o  numero  de  corpos  mortos:  Dos  Portuguezes, 
morrerão  fete ;  Succedeu  efta  infigne ,  e  verdadeiramente 
milaçrofa  vitoria  nefte  dia    do  anno  acima  referido, 

VIII. 

NO  mefmo  dia  ,   anno  de  i  3  87.  fc  celebrarão  na  Ci- 
dade do  Porto  as  fciices  vodas  entre  EíRey  D,  JoaÕ 

1.  de  Portugal  ,  e  a  Rainha  Dona  Felippa,  fendo  EIRey 
de  vinte  e  noveannes,  ca  Rainha,  de  vinte  e  oito.  Sa- 

hio  EIRey  em  hum  fermofo  cavaílo  branco  ,   veftido  de 
rica  tèlía,   e  a  Rainha  em  hum  bizarro  palafrem  da  meí* 
ma  cor  ,  também  ricamente  vcftida  ,  e  ambos  com  Co- 

roas de  ouro  eímaitadas  de  pedras  preciofas.   O  Arcebifpo 
de  Braga  Do  11  Lourenço  levou  a  Rainha    de  rédea  :  O 

Biipo  cio  Porto  osrecebeo  na  Cathedral  ,   e  lhe  deu  as  bên- 
çãos:  Concorreo  toda  a  Nobreza  defte  Reyno,   e  muita 

de  Inglaterra,  que- acompanhava  ao  Duque  de  Lencaftro 
psy  da  Rainha.   Houve  hum  Real  ,   e  ciplendiífimo  ban- 

quete,  em  que  entrarão  todes  os  Prelados,  e  Cavalleiros 
de  huma  ,  e  outra  nafçaõ  ,   O  Condcftavel  Dom  Nuno  Al- 

vares íeivio  de  Nkfbe-íala,   raõ  déftro  em  ordenar  osaf- 

fencos  na  meza;como  na  campanha  os  eíquadroens.  Por 
muiíos  dias  íe  continuarão  na  mefma  Cidade,  e  por  todas 

as  partes  do  Reyno,  luzidas  f.  ítas  de  juftas,  e  torneyos, 
e  outras  demonftraçoens  de  alegria.    E!Rey  fez  logo  caía 
à  Rainha  ,  e  nomeou   feu  Mordomo   mór  ao  Meftre  de 

Chriíto  Dom  Lopo  deSouía:  Copeiro  mór  Gonçalo  Vaf- 
quez  Coutinho  :    Repofteiro  mór  Fernaõ  Lopes  de  Abreu; 
E  nomeou  outros  muitos  Cavalleiros,  e  fenhoras  da  pri- 

meira nobreza  para  íeu  ferviço ,  e  logo  lhe  encomendou 
2.  regência  dó  Reyno,  em  quanto  duraífe  a  aufencia ,  que 
fazia  ,   acompanhando  a  Caftella  o  Duque  feu  pay  f   nas 
pertençoens,  que  efte  teve  à  fucceííaõ  daquella  Coroa. 

Ce  ij  IX. 
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Dia  2. 

*  IX. Fe  ver. 

NEftedia,  annode  1148.  emejue  fe  celebra  a  fefta  da 
Purificação  da  puriííima  Virgem  Maria  Senhora  nof- 

Ja  ,  fc  abrirão  ,  por  ordem  de  Dom  Aífonfo  Henriques  I. 

Rey  de  Portugal ,  os  fundamentos  da  Igreja  do  Real  Moftci- 
ro  de  Alcobaça ;  fendo  o  mefmo  Rey  o  primeiro  ,  cjue  com 
huma  enxada  nas  mãos  ,  tirou  huma  ceira  de  terra,  e  a  levou 

a  feus  hombros ,  do  mefmo  modo  que  cm  Roma  tinha  fei- 
to o  grande  Conftantino  na  fundação  da  Baíilica  Vaticana. 

O  Infante  Dom  Pedro  ,  e  os  mais  Magnates  da  Corte  fegui- 
raõ  o  mefmo  exemplo  de  Dom  Aífonfo.  O  qual  dotou  ef- 
te  Mofteiro  de  todas  as  terras ,  que  le  viaõ  ate  o  mar  ,  do  alto 
do  monte  de  Mendiga  junto  a  Santarém  ,  em  que  exifte 
hum  padrão ,  onde  prometera  de  as  dar  a  Religioíos  de  Saõ 
Bernardo,  fcvenceíTe,  eexpulfaífe,  como  confeguio,  os 
Mouros  de  Santarém.  Em  riqueza  ,  e  grandeza  he  aquelle 
Mofteiro  hum  dos  grandes  da  Chriftandade. 

x. 

Eftedia,  anno  de  1721.  faleceo  na  Villa  de  Santa- 
rém Joaõ  Henriques  Roía  tm  idade  de  cento,  e  trez 

annos,etrcz  mezes ,  efoifepultado  na  Igreja  dos  Padres  da 

Companhia  de  Jefus. 

N 

TER- 
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Dia  3. 

Fcvcr. 

TERCEIRO  DE  FEVEREIRO. 

I.  Saõ  Celerino  Martyr ,  e /eus  companheiros. 
II.  Celebraofe  osdejpoforios  entre  a  Infante  Dona  Marta  fi- 

lha do  Infante  Dom  Pedro  depois  Rey  de  Portugal ,  e 
Dom  Fernando  Infante  de  Aragão. 

III.  Obfervaçad  memorável. 

IV.  Vitoria  confeguida  por  Pedro  da  Syfaa  de  Menezes. 
V.  Vitoria  famofa  do  Vice-Rey  Dom  Francifco  de  Almeida 

fobre  a  barra  de  Dio. 

VI.  Stnodo  Portuenfe. 

VIL  Efcolaftica  de  Saõ  Bento. 

1. 

AM  Celerino  ,  Portuguez ,  natural  da  Cidade  de 

Évora,  padeceo  ncftedia,  anno  de  154.  glo- 
riofo  martyrio  em  Afica  ,  juntamente  com  feus 
tios  Laurentino,  e  Ignacio. 

11. 

N'  O  mefmo  dia,  anno  de  1  3  54.  fe  celebrarão  em  Évo- 
ra ,  na  Igreja  do  Convento  de  Saõ  Francilco  ,  (  que 

então  era  de  ícte  Naves  taó  eípaçoías  ,  que  cada 
huma  pudera  formar  hum  grande  Templo  )  os  deípofo- 
rios ,  da  Infante  Dona  Maria  neta  dos  Reys  de  Portugal  D. 
AíFonfoIV.  eDona  Brites,  e  filha  do  Infante  Dom  Pedro, 
depois  Rey  ,  e  de  fua  mulher  a  Infante  Dona  Conftança; 

com  o  Infante  dc  Arágaõ  Dom  Fernando  ,  aífíftindo  os 
mefmos  Reys ,  Infantes ,  e  D.  Leonor  Rainha  de  Aragaó. 

o 
iii. 

Anno  de  1/36'.  foi  muy  notável  em  Portugal,   por- 
que naõ  choveo  em  parte  alguma  doRtyno  ,  defde 

o  Ve« 
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Dra  3.  o  Veraõ  do  anno  precedente  até  os  principios  de  Feverei- 

e  ro.  Andavão  os  homens  pafmados  ,  temendo  ,  com  ra- 
zão ,  huma  geral  eMerilidade  de  todos  os  fruetos  ,  que 

a  terra  coftuma  produzir.  Eis  que  ,  nefte  dia  ,  apparece  o 
Ceo  cuberto  de  nuvens  ,  e  eftas  começarão  a  pagar  o 
dezejado  tributo,  e  com  tanta  abundância,  que  montes, 
e  vales  fatisfizeraò  copiofamente  ,  em  hum  dia  ,  a  íede 
de  tantos  mezes ,  e  o  anno  íahio  fertiliíTirno. 

IV. 

NOs  principios  do  anno  de  15^5'.  navegava  Pedro 
da  Sylva  de  Menezes  com  Çtte  Navios  pela  cóíla  do 
Malavar,  a  fim  de  conduzir  a  Goa  as  cáfilas  de  man- 

timentos ,  de  que  entaó  fe  achava  falta  aquclla  Cidade; 

Quando,  na  manhã  deite  dia,  fe  encontrou  com  o  Cof- 
fario  Murimuja  ,  Mouro  de  grande  reputação  entre  os 
feus  ,  com  dezaíete  velas  ,  guarnecidas  de  numerofa ,  e 
feleóta  foldadefca  ,  e  de  todo  o  outro  género  de  armas , 
e  defenfas,  de  que  fe  coílumaõ  prevenir  os  que  andaõ  em 

taõ  arrifeado  exercício.  Como  era  tao  fuperior  o  iea  po- 
der ,  naõ  duvidou  apreícntar  a  batalha  ,  nem  os  noflos 

em  accitalla.  Servirão  fe  mutuamente  com  o  preludio  cer- 

to em  femelhantes  conflicios  ,  qual  he  o  fogo  dos  ca- 

nhoens :  Abordaraõ-íe  logo  ,  e  peito  a  peito  começarão 
a  laborar  furiofamente  ,  de  huma  parte  as  efpadas  ,  da 
outra  os  alfanges.  Para  cada  huma  das  noífas  velas  havia 

duas  dos  inimigos ,  e  da  parte  deftes  ,  mais  trez  de  ven- 
tagem.  Hum  exceíTo  taõ  patente  lhe  infundia  valor  ,  e 

eiperança«de  vencerem  defta  vez  aos  Portuguezes ;  Mas  fa- 
hiolhe  faifo  o  penlamento  :  Porque,  morto  Murimuja, 

aíTim  fe  defanimaraõ  os  feus  ,  que  ,  oceupados  de  pavo- 
rofo  terror  ,  com  morte  de  quinhentos  ,  fe  puzeraõ  os 

mais  em  fugida.  Metcmos-ihe  duas  veias  apique  ,  e  repre- 

famos  cinco.  Cuftou-nos  eíla  gloriofa  facçaõ  trez  fol- 
dados. 

V. 
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Dia  ̂ 4 

Fever. 

NAõ  fofria  o  generofo  coração  do  Vice-Rey  D.  Fran- 
cifco  de  Almeida  dilatar-felhe  a  vingança  da  morre 

oe  ícu  filho  Dom  Lourenço,  que  outro  dia  referimos.  Ajun* 
tou  com  grande  fervor  huma  armada  de  dezanove  velas,  Novébro? 
demayor  ,  e  menor  porte  ,  e  com  mil ,  e  duzentos  homens 
de  mar,  e  guerra  ,  amanheceu  neíle  dia  ,  anno  de  ijoo. 

fobreabarrade  Dio  j  Dentro  nell a  fe  achavaõ  duzentas  vê- 
las  de MirHocém  , General  doSoldaõ  doCayro ,de  Melique 

A's  ,  e  do  Qamori ,  as cjuaes ,  cheyas  de  numerofa  gente  ,  e 
de  groíía  artt  lharia ,  e  amparadas  de  muitos  fortes ,  que  eíta- 
vaõ  no  circuito  da  marinha,  formavaõ  hum  corpo  verda- 

deiramente terrível  ,  e  (  ao  que  parecia  )  infuperavel  ,•  Mas 
por  tudo  cóíta  o  braço  Portuguez  ,  huma  vez  picado  ,  e  re- 
foluto.  Eíravão  as  noiTas  nàos  prevenidas,  e  tanto,  que  a 
maré  lhe  trouxe  a  viração  do  màr  ,  a  hum  certo  final ,  des- 

ferirão as  véas  no  mefmo  ponto  ,  e  ao  (om  de  tambores  ,  e 
trombetas,  e  de  outros  inftrumentos ,  e  vozes ,  que  em  taes 

cazos  alvoroçaõ  os  coraçoens  ,  por  baixo  de  nuvens  de  fu- 
mo, ede  chuveiros  deballas,  dando,  t  recebendo  fucceííi» 

vas ,  e  futiofas  cargas,  entrarão  finalmente  a  barra  a  pezar 

de  toda  a  oppofiçaõ*  Logo  fe  devidio  a  Armada  a  diver- 

fos  empregos  j  As  nàos  mais  poífantes  atracarão  as  inimi- 
gas de  mayor  força  ,  e  nomeadamente  atracou  a  noffa  Capi- 

tania ade  Mir  Hocém  :  As  mais  ligeiras  vagavaô  de  huma 
parte  a  outra,  já  foccorrendo  os  companheiros,  já  rebatendo 

oimpeto  dos  inimigos ,  que  portodas  as  partes  fe  esforça,- 

vaõ  a  pelejar  ,  e  a  vencer.  Difputava-íe  a  batalha  com  de- 
nodado furor  :  Huns  pelejavaõ  corpo  a  corpo  a  botes  de 

lança  ,a  golpes  de efpada:  outros  ao  longe  com  armas  de  ar- 
lemcíío:  O  zonído  das  bailas  atroava  os  ouvidos,  e  cilas 

deípedaçavaõ  os  corpos.  Muitos,  arrojando-fe  ,  011  fendo 
arrojados  ao  mar  ,  lutavaõ  ao  mefmo  tempo  com  as  ondas, 
e  com  a  morte.  Aagoafevia  convertida  em  fangue,  o  ar 
em  fogo  :  Tudo  era  confuzaõ  medonha,  tudo  horror,  tu- 

do aífombro,  tudoeftrago;  até  que  entrada,  e  rendida  a 
Capitania  de  MirHocém  ;  e  aíílm  outras  nàos  inimigas  de 

mayor 
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Dia},   mayor  força,  outras  metidas  no  fundo  ,  outras  entregues 
_  à  voracidade  das  chamas,  le  declarou  danoíía  parte  huma rever. 

completa  ,  e  gloriofiífima  vitoria.  Durou  o  confli&o  des- 
de as  onze  horas  da  manha,  até  duas  da  noite:  Dos  noífos 

morrerão  pouco  mais  de  trinta  :  Dos  Mouros  mais  de  mil, 

e  quinhentos  ,  em  que  entravão  quatrocentos  ,  e  quarenta 
Mamelucos  da  Armada  de  Mir  Hocèm ,  a  qual  foi  a  que 

mais  íuftentou  o  pezo  da  bataiha  ,  e  ficou  inteiramente  àc(' 
truida  ,  e  elle  ,  ferido  gravemente  ,  efeapou  com  grande 
trabalho.  As  fuás  bandeiras ,  e  omefmo  Eítendarte  doSol- 

daõ  foraõ  trazidas  aefte  Reyno,  e  poítas  noiníigne  Tem- 
plo de  Thomâr  ,  Cabeça  da  Ordem  de  Chrifto.  Ach3raõ- 

fe  também  ,  entre  os  riquiífimos  defpojos  da  mefma  Arma- 
da, muitos  livros  eícritos  nas  lingoas  Latina  ,  Italiana  ,  e 

Portngueza  ;  Tanta  era  a  variedade  de  naçoens ,  que  con- 
correrão à  nova  conquiíla  do  Oriente,  do  qual  aífegurava 

Mir  Hocèm,  que  havia  deexrreminar  os  Portuguezes  em 

poucos  dias  ,•  Mas  elles  ficarão  gloriofamente  vencedores, 
e  elle  levou  o  defengano,  de  que  era  mayor  onoíTovalor, 
que  a  noífa  fama  ,  fendo  eíla  naquelks  tempos  celebradiííi* 
ma  em  todas  as  partes  do  Mundo. 

vi. 

NEflredia  ,anno  de  i  58  y.  o  Bifpo  do  Porto  Dom  Frey 
Mircos  de  Lisboa  da  Ordem  de  Saõ  Franciíco  ,  deu 

principio  ao  Synodo  Diocefan.o  ,  que  celebrou  na  Sé  da 

mefma  Cidade  com  aííiftencia  de  muitos ,  e  graves  Theolo- 
gos ,  e  Canoniftas  ,  com  os  quaes  reformou,  conforme  0$ 
Decretos  do  íagrado  Concilio  Tridentino,  as  Conítituiçoês 

do  rnefmo  Biípado,  que  fizera  Dom  Fr.  Balthazar  Limpo, 

Bifpo  que  havia  (ido  da  mefma  Cidade. 

VIL 

^T  Eftedia,  anno  de  1734.  faleceo  na  Villa  dePunhetc, 
Arr"  em  idade  de  cento,  e  trinta,  e  féis  annos  ,  cinco  me- 
zes,  e  dezafete  dias,Efcolaftica  de  São  Bento,  natural  da 
Villa  de  Santarém  ,  onde  foi  bautizada  na  Freguezia   de 

Santa 
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Santa  Iria  ,  filha    de  Francifco  Fernandes  ,  e   de  ]gnezD,a  ?• 
Dias.   Caiou  cinco  vezes,  c faleceu  viuva  femdeícen dentes;  ̂   de 1  *  Fever 
porque  todos  os  que  teve,  a  precederão  na  morte,-  e  ainda 
nefta  idade  continuava  em  ir  ouvir  Miífa  fcm  bordão,  nem 
companhia  alguma. 

QUARTO  DE  FEVEREIRO. 

I.  A  Beata  Feliàana  Virgem, 
II.  0  Padre  Bento  Pereira. 

III.  Conqmfta  de  Leyria  por  EIRey  Dom  fiffanfo  Henriques, 
IV.  Dejafio  entre  feras. 
V.  Padre  JoaÕ  cie  Brito. 
VI.  Synodo  Dtocezano  na  Cidade  de  Évora* 

1. 
M  Coimbra,  no  Mofteiro  das  Donas  de  Saõ 

Joaõ ,  (  que  eftava  antigamente  junto  ao  Real 
Convento  de  Santa  Cruz  ,  e  era  de  Religio- 
ías  da  mefma  Ordem  )  a  Beata  Feliciana  Vir- 

gem ,  iníigne  em  virtudes.  Foi  feu  traníito 
neftc  dia  ,  anno  de  1191.  As  Tuas  Relíquias  íe  guardaõ 
com  grande  veneração  naquelle  Real  Convento. 

11. 

O  Padre  Bento  Pereira  da  Companhia  de  JESU  ,  natu» 
ral  da  Villa  de  Borba  na  Província  do  Alemtejo, 

celebre  pela  fua  Prozodia  ,  cuja  utilidade  para  todos  os  hu- 
roaniftas,  concorda  bem  com  o  nome:  Compoz  cfta  cx- 
ccliente  obra  nos  feus  primeiros  annos  ,  como  premif- 
fas  de  frutos  mayores  :  Depois  imprimio  outras  ,  dignas 
de  fingular  eftimaçaõ  $  Como  o  Promptuario  Jurídico  ,  o 
Elucidário  de  ambos  os  Direitos  ,  huma  Summa  de  toda 
a  Thcologia  Moral  em  dous  tomos  ,  c  outros  livrinhos 
de  menos  vulto ,  porém ,  não  de  menos  utilidade  :  Arte 

Dd  da 
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Dia  4.  da  lingoa  Portugueza.  Palias  Togata.  Academia  da  Re* 

de  publica  Literária.  Regras  Geraes  da  Ortografia  Portugue- 
cver*  za  ,  e  Latina.  Deixou  compoftos  ,  e  ainda  fe  confervão 

manufcritos  ,  hum  tomo  de  Mortbus  Gentmm  ,  hum  Co- 

mentário de  Horatio  em  dous  tomos ,  hum  grande  volu- 

me, que  intitulou,  Conàonabtlia ,  que  trata  de  Sermoens 

que  pregoo  ,  hum  compendio  dos  livros  de  Matrimonio 
do  Padre  Sanches.  Alguns  annos  antes  de  morrer  ,  lhe 

faltou  de  todo  a  memoria,  mas  por  luas  letras,  e  virtu- 
des ,  ficará  perpetuado  na  da  pofteridade.  Morreu  neftc 

dia ,  anno  de  ió8i. 

iii. 
NO  meímo  dia  ,  anno  de  114.J.  recuperou  o  fanto  , 

e  valerofo  Rey  Dom  ArTonlo  Henriquez  a  Villa  , 

[  hoje  Cidade  ]  de  Ltyria  ,  do  poder  dos  Mouros, 

que,  pouco  antes,  a  haviaõ  conquiftado  ,  uzaodo  barba- 
ramente da  licença  de  vencedores ,  porque  Tratarão  com 

eftranhas,  e  crueliflímas  ferezas  aos  Chriftios  ,  que  a  de- 
fendiaõ.  Correu  efta  noticia  pelo  Reyno,  e  produzio  em 

todos  os  Pottuguezes  hum  vivo  deíejo  de  generoía  vin- 
gança,  e  hum  brioío  empenho,  de  que,  em  todo  caio, 

fe  reftauraffe  logo  ,  c  juntamente  a  Praça  ,  e  a  reputa- 
ção. Naõ  tardou  EIRey  em  tomar  a  empreza  por  fua 

conta :  Marchou  com  hum  corpo  de  foldados  ,  mais  lu- 

zidos ,  que  numerofos  ,  e  cercou  aos  infiéis,  impedindo- 
Ihe  os  foccorros,  e  mantimentos ,  a  fim  de  os  vencer  por 

fome;  Mas  vendo,  que  eíta  efperança  demandava  mayo- 
res  dilaçoens,  do  que  fofria  o  feu  ardor,  ordenou  ,  que 

fe  paçaífe  aos  aífaltos.  Por  duas  partes  cnveftiraô  os  nof- 
fos  com  denodada  refoluçaõ,  mas,  por  ambas,  acharão 
afpera  refiftencia.  Reos  do  feu  delicio ,  fabiaò  os  defenfo- 
res  ,  que  naõ  fe  lhe  Ínvia  de  dar  quartel  ,  e  tratarão  de 
vender  caras  as  vidas  ,  efcolhendo  antes  morrer  a  ferro 

quente,  do  que  a  fangue  frio.  Travou-fe  hum  conflióto 
horrendo:  O  eftrondo,  e  alarido  das  vozes  cortava  me- 

donhamente o  ar  ,  e  abalava  as  penhas  :  As  efpadas  ,  e 
lanças  também  medonhamente  feriaõ,  jà  fogo,  repercu- 

ti n  do- fe 
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tíndo-fe  humas  cm  ontras  ,  já  os  corpos,  partindo-os  aD,'a4« 
golpes :  Ofangue  corria  em  rios,  a  morte  produzia  cftra»  er 
gos,  tudo  era  ruina,  horror,  econfuzaõ;  Ffteve  muita* 
horas  o  fucceíTb  indecifo,  e  a  fortuna  vacilante,  ate  que 

os  Portuguezes  ,  picados  da  mefma  reiíftencia  ,  e  infla- 
mados com  o  exemplo,  e  voze9  do  íeu  Rey,  refoiçaiao 

de  tal  modo  a  invazaõ  ,  que  levarão  de  vencida  aos  in- 
fleis >  e  a  todos  paííarao  á  efpada  ,  lem  excciçaõ  de  fexo, 

ou  de  idade  ,  e  ficarão  nova  ,  c  perpetuamente  fcnhores 
daquelia  nobre  povoação. 

IV. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  15 17.  quiz   ElRey  Dom 

Manoel  experimentar   o  que  fe  artirmava  da  anti-, 
patia  ,  que  tinhaô   entre  íi    o  Elefante  ,  e  o  Ri- 

noceronte, e  do  modo,   e  fereza,  com  que  fe  combatiaõ; 
E,   como  tiveííe  ambas  eftas  feras  cnvLisboa,  as  mandou 

lançar  em  hum  pátio  grande  de  Palácio  ,    cercado  de  pa- 
redes altas.    He  o  Rinoceronte    na  corpulência  quaíi  igual 

ao  Elefante  ,   pofto  que  parece  menor ,  por  ter  as  pernas 

muito  mais  curtas  •   A  natureza  o  veftio  de  conchas  ,   co- 
mo de  tartaruga,  que  lhe  lervem  de  rodétas  >  cm  dfeen 

ça  das  principaes  partes  do  corpo ;  Tem  huma  ponta  na 
tèfta  ,  de  palmo  e  meyo  de  comprido ,   e  de  hum  palmo 
de  roda  muito  aguda  ,   e  dura  como   aço.   Póítas  ,   pois  , 
em  campo  eftas  duas  feras  ,    fe  vio  ,  que  o  Rinoceronte, 

moftrando  huma  refoíuçaõ  deftemida,   caminhava  para  o 
Eleranre,  aííoprando  pelas  ventas  com  tanra  força,  que 
fazia  levantar  o  pó  ,    como  fe  fora  hum   grande  pi  de 
vento,  o  Plefante  , dando  também  grandes  urros,  fe  poz 

em  acçaõ  de  pelejar;   Mas  como  era  de  pouca  idade,  te- 
meu o  combate,  e  inveftindo  com  huma  janella,  degra- 

des de  ferro,  meteu  a  cabeça  com  tanta  força  ,   que  do* 
brou  dous  varoens ,  e  fahio  por  entre  elles  ,   fendo  a  aber- 

tura taõ  pequena,  que  apenas  cabia  por  ella  hum  homem. 
Mas  o  temor  da  morte,  e  a  induftna  da  natureza,  lhe  de- 

raõ  geito  para  poder  fahír  por  taõ  pequeno  lugar.   Ficou 

o   Rinoceronte    muy  fenhor  de  íi  ,    e  do  campo  ,   mof- 
Dd   ij  traodo 
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Dia  4.  trando  nos  meneyos ,  que  fazia,  o  gofto  de  fe  ver  temi- 

F  de  do.  EIRey  Dom  Manoel  o  mandou,  neíle  meímo  anno, 
ao  Papa  Lcaõ  X.  com  ontro  prefente  de  peças  ,  e  joyas 
de  grande  valor  (  naõ  defigual  ao  que  lhe  havia  manda- 

do trez  annos  antes  )  mas  perdeo-fe  a  Nào  na  cofta  de 
Gsnova ,  com  tudo  o  que  nclla  hia  ,  e  fahindo  o  corpo 
do  Rinoceronte  á  praya  ,  lhe  tirarão  a  pelle  ,  e  foi  le- 

vada ao  Papa,  que  a  recebeo ,  e  vio,  e  toda  Roma,  com 
grande  admiração  ,  e  efpanto  ,  como  confa  nunca  vifta 
ate  entaõ  em  Itália* 

v. 
O  Venerável  Padre  Joaõ  de  Brito ,  natural  de  Lisboa , 

filho  de  Salvador  de  Brito  Pereira  ,  fidalgo  da  cafa  de 
Sua  Mageftade  ,  e  de  fua  mulher  Dona  Brites  Pereira  ,  foi 
perfeito  Religiofo  da  Companhia  de  Jefus,  ehum  dosma- 
yores  imitadores  de  Saõ  Francifco  Xavier  nas  fantas  fadi- 

gas ,  e  miííoens  da  Índia,  nos  trabalhos  quefoportou,  no 
2eIo,e  fervor  da  falvâçaõ  de  innumeraveis  almas ,  que  bau- 
tizou  ,  converteo  ,  e  lucrou  para  Deos ;  por  cujo  amor  pa- 

deceu o  gloriofo  martyrio  de  fer  degolado  em  ódio  de  nof- 
fa  Santa  Fè  na  Cidade  de  Urgur,  ou  mais  propriamente 

Oreuy-ur,no  Reyno  de  Maravá  da  Província  do  Malavar, 
neíle  dia  de  169 3.  com  quarenta,  e  féis  de  idade  ,  trinta, 
ehum  da  Companhia,  e  quaíi  vinte  de  iníígne  Operário 
Evangélico. 

vi. 

NEfte  mez  do  anno  de  1 5  6  5,  na  Cidade  de  Évora  fe  deu 

principio  ao  Synodo  Dioceíano  ,  celebrado ,  e  prezidi- 
do  pelo  Arcebifpo  da  mefma  Cidade  Dom  Joaõ  de  Mello. 

O  infigne  Orador  Meftre  A-ndrè  de  Refende  recitou  a  O- 

raçaõ  preliminar  do  dito  Synodo  ,•  na  qual  tomou  por  the- 
ma  as  palavras  doPfalmo  40.  verf.  5.  Congregate  tllt  fan- 
tios  ejus :  qm  orénant  tefiamentum  ejus  fuper  facrtjicia :  e  a 

difeorreucom  grande  erudição  ,  como  refere  Dom  Nico- 
lao  António,  c  o  Cardeal  Aguirre,  que   dà  noticia  defte 

Synodo 
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Synodo  no  quarto  tomo  da  Collecçaõ  dos  Concílios  de  Heí-Eta  4. 
panha  pag.m.Efta  Oração  tradnzida  em  Latim  peloroef- 
rooReíende»  fe  acha  imprcíía  no  fegundo  tomo  da  Collec- 

çaõ das  obras  de  Refende,  edição  Colonienfe  Grevenbru- 
chiaoá. 

QUINTO  DE  FEVEREIRO. 

I.  Invenção  do  Sagrado  Corpo  de  Sao  'Martinho  Dumienfe. 
II.  0  Beato  Fr.  Gonçalo  Gare) a  Martyr. 
III.  Celebraõ/e  os  dtfpoforios  do  Infante  Dom  Pedro ,  depois 

Rey  I.  do  nome  ,  com  a  Infante  Dona  Confiança, 
IV.  Peixe  monfiruo/o. 
V.  A  Baroneza  Dona  Beatriz  da  Sylveira. 
VI.  Soror  Anna  de  Sad  João. 
V  U .    Man  anna  Rodrigues. 
VIII.  Caza  EIRey  Dom  Joaõ  II L  com  a  Rainha  Dona  Cfa 

thartna. 

1. 
Invíizaõ  dos  Mouros ,  naõ  fó  tirou  a  Hefpanha 

a  liberdade,  mas  também  extinguionella  a  me- 
moria de  muitos  corpos  de  Santos,  que  a  pie- 

dade dos  Catholicos  efeondeu  à  fúria,  e  info- 
lencia  dos  infiéis.   Correo  efta  fortuna   o  Sa- 

grado corpo  de  S.Martinho  Dumienfe,  até  que  nefte  dito- 
fo  dia  ,  anno  de  1  591.   foi  achado  a  diligencias  do  Arce- 
bifpo  Dom  Fr.  Agoftinho  de  Caftro ,  e  conduzido  à  Cathe- 
dral   de  Braga,  onde  he  venerado    com  perennes  Votos > 

em  agradecida  correfpondencia  de  benefícios  também  pe- 
rennes. 

11. 

O  Beato  Frey  Gonçalo  Garcia  ,  nafeido  em  Baçaim  ,  Ci» 
dade  noEftado  da  índia  ,  íugeita  â  Coroa  de  Portugal, 

hino  depay  Portuguez,   e  de  may  natural  da  terra:  To- mou 
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Dia  5,  mou  o  habito  de  Leigo  na  Religião  dos*Menores :  Pade- 
de  ceo  marryrio  nefte  dia  ,  anno  de  1597.  fendo  crucifica- 

do emjapaõ  naCidade  de  Nangazaqoi  com  vinte,  ecin- 
co  companheiros,  aos  quaes  o  bummo  Pontífice  Urbano 
VIIÍ.  declarou  verdadeiros  Martyres  em  Bulia  expedida  a 
14.  de  Setembro  de  1627. 

ih. 
^T  O  mefmo  dia ,  anno  de  1  3  3  6.  fe  celebrarão  os  defpo- 
*^^  forios  do  Infante  Dom  Pi  dm,  depois  Rey  I.  do  no- 

me, filho  delRcy  de  Portugal  Dom  AffonfolV.  com  a 
Infante  Dona  Confiança  filha  de  Dom  Jcaõ  Manoel  ,  e 
de  Dona  Conftança  ,  filha  delRcy  Dom  Jayme  II,  de 
Aragaõ  ,  e  da  Rainha  Dona  Branca:  Era  Dom  Joaõ  Ma- 

noel Ducjue  de  Penafiel  ,  Marquez  de  Vilhena  ,  fenhor  de 
Efcalona ,  e  outras  Villas ,  e  Terras ,  e  Adiantado  do  Rey- 
no  de  Murcia:  Era  filho  do  Infante  Dom  Manoel  [que  o 

era  delRcy  Dom  Fernando  o  Santo  ]  ,  e  de  Dona  Conf- 
tança, filha  de  Arnadeo  III.  de  Saboya  j  E  foi  nao  menos 

celebre  na  penna  ,  que  na  efp.ida  ;  Eíla  ,  vencedora  em 
muitos  cafos  militares  j  Aquella  ,  felice  em  muitas  obras , 
que  efereveo  ,  cheyas  de  erudição  ,  agudeza,  e  galanta- 

ria. Celebrarão  fe  os  defpoíorios  em  Évora  no  Convento 
de  Saõ  Franciíco  ,  eílando  prefente  o  mefmo  Infante  Dom 
Pedro  ,  e  os  Reys  íeus  pays  Dom  AíFonfo  IV.  e  Dona 
Beatriz  ;  E  por  parte  da  Infante  Dona  Confiança  ,  Fer- 

não Garcia  ,  e  Lopo  Garcia  :  Ajuftou-fe  o  dote  da  In- 
fante, em  trezentas  mil  dobras ,  couía  grande  para  aquel- 

les  tempos. 

IV. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1320.  apreíentàrãoos  pefea- 
dores  do  Tejo  a  ElRey  Dom  Diniz  hum  folho  notá- 

vel, que  haviaõ  tomado  naquelle  Rio,  junto  a  Mugem, de 

tão  eílranhâ  grandeza  ,  que  caufou  admiração  •  Tinha 
dezaíere  palmos  de  comprido,  fete  de  groífo  ?  e da  cabeça, 

peio  eípinhaço  até  à cauda ,  lhecontavão  trinta  eícamas, 
como 
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como  Conchas  grandes.  Pezava  dezafete  arrobas ,  e  meyaiDú  JJ  ' 

ElRey  o  mandou  retratar  por  memoria  ,  e  ainda  hoje  fe  de  . 
vê  a  lua  figura  no  Archivo  Real ,  a  que  chamamos  Torre 
do  Tombo.  Em  tempo  deiRey  Dom  Joaõ  III.  fe  tomou 
outro  no  mefmotio,  que  fe  achou  pezava  nove  arrobas. 

Já  em  noííos  rempos  não  apparecem  deftes  peixes,  nem  ve- 
mos algum,  fenao  pintado. 

v. 
Baroneza  Dona  Beatriz  daSylveira  foi  natural  de  Lis- 

boa ,  caz..da  com  o  Baraõ  Jorge  da  Paz  da  Syjveirá 
Cavalíeiro  da  Ordem  de  Santiago  ,  Comendador  de  S.Quin  i 

tino  de  Monteagraíío  ,  fenhor  das  Vilías  de  Sylveira  ,  Cue- 
vas  de  Catanazor  ,  âcc.  Viverão ,  e  morrerão  ambos  na  Cor- 

te de  Madrid  ,  e  herdarão,  e  adquirirão  tão  groííos  cabe- 
daes,  que  era  a  fua  caza  huma  das  mais  opulentas  de  toda 
Efpanha.   Não  riverão  filhos  ,  e  como  houveífem  cazado 
por  carta  de  ametade  ,  fe  achou   por  morte  de  ambos,    que 
poííuhia  cada  hum  oitenta  mil  cruzados  de  renda  annuaj ,  c 
perpetua ,  de  que  o  Baraõ  inftituhio  dous  morgados  para 

dous  fobrinhos  feus ,  e  edificou  em  Alcalá  hum  Collegio  pa- 
ra quarenta  Irlandezes,  com  grande  renda ,  a  fim  de  eílu. 

darem  nelle  ,  e  hirem  depois  pregar  a  Fè  ao  feu  paiz  :  Fun- 
dou mais  hum  rmgoifico  Hofpital  ,  e  hum  grandiofo  Mof- 

teiro  de  Freiras  Francifcanas  ,  e  grande  porçaõ  de  rendas 

perpetuas  a  prezos ,  cativos,  orfaôs  ,   e  para  outras  ebras 
de    piedade.    A  Baroneza     (que  íobreviveo    ao  marido ) 
difpendeo  os  feus  oitenta  mil  cruzados  ,  que  lhecouberão 
à  fua  parte,  e  muito  grandes  fomas ,  que  importavâoosíeus 

bens  moveis  ,   pela  maneira  fegeinte  ,   que   confta  do  leu 

teftamento ,  impreíío  em  vinte  folhas  de  pape! ,  que  aqui  re- 
duziremos a  breve  compendio.    Fundou  em  Madrid  o  in- 

figne  Mofteiro  daNatividade,  eSãoJofcph  ,  deCarmelitas 

Defcalças,  a  que,  em  razão  de  fua  fundadora,  chamada  Ba- 
roneza ,  para  quarenta  Religiofas  de  nobreza  conhecida 

de  pay ,  e  may  ,  as  quaes  entraõ  fem  dote  ,  nem  propinas, 

nem  tença,  e  nefta  fundação  gaitou  mais  de  cento  ,  efef- 
fenta  mil  cruzados,  e  lhe  aplicou  derenda  perpetua  cada 

anno 
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Dia  5,  anno,  vinte  mil  ,  para  fuftento  das  ditas  quarenta  Reli- 

de  giofas  do  Coro  ,  c  de  oito  Freiras  Leigas,  para  ferviço  da 
caza  ,  e  para  féis  Capellacs  ,  c  hum  Sachriftão  mayor, 
e  outro  menor,  hum  Meftre  das  ceremonias,  e  quatro  mo- 

ços para  o  ferviço  da  Igreja:  Ordenou,  que  dos  vinte  mil 
cruzados,  fe  depoíiraífem  dous  mil,  cada  anno,  em  hum 
cofre ,  e  que  cada  trez  annos ,  fe  empregaífem  os  féis  mil  em 

,  novas  rendas,  para  que  as  do  Convento  íe  foiíem  augmen- 

tando  fempre  ,•  Nelle  entrarão  ,  e  entraõ  moitas  íenhoras 
das  primeiras  calidades  deEfpanha.  Em  Alcalá  reedificou, 
quaíí  defde  os  fundamentos ,  outro  Mofteiro,  também  de 

Carmelitas  Defcalças,  com  grande  difpendio  ,  e  lhe  apli- 
cou dous  mil  cruzados  de  renda  perpetua.  Na  Villa  do 

Yepes  ,  edificou  outro  Convento  das  mefmas  Religiofas 
com  trez  mil  cruzados  de  renda.  Aos  Padres  Trinitarios 

Defcalços  edificou  hum  Collegio  em  Salamanca  ,  e  lhe  do- 
tou trez  mil  cruzados  de  renda.  Aos  mcímos  fundou  hu- 

ma  caza  de  Dezerto  com  grandes  defpezas,  e  lhe  dotou 
outros  trez  mil  cruzados.  Aos  Padres  da  Companhia  da 

Caza  Profeíía  de  Madrid  aplicou  de  renda  perpetua  dous 
mil  cruzados.  Aos  Dominicos  da  mefma  Corte  ,  outros 

dons  mil.  Aos  Noviços  do  mefmo  Convento  ,  quatrocen- 
tos cruzados.  Aos  Clérigos  Menores  ,  fetecentos.  Aos 

Clérigos  Agonizantes ,  duzentos.  Aos  Carmelitas  Calçados 

de  Vai  de  Mouro  ,  quatrocentos.  A's  Carmelitas  Defcal- 
ças de  Toledo,  quatrocentos.  A's  Carmelitas  Defcalças  de 

Guadalaxára  ,  duzentos.  A's  Trinitarias  Defcalças  de  Ma- 
drid, duzentos.  Ao  Mofteiro  de  Santa  Catharina  de  Sena 

da  mefma  Villa,  mil  e  quinhentos.  A's  Capucinhas  Def- 
calças da  mefma  ,  quatrocentos.  Aos  Conventos  de  Saõ 

Francifco,  Saõ  Felippe,  Mercês,  Carmelitas  Caiçados,  e 

Defcalços ,  e  ao  da  Vitoria ,  Clérigos  Menores  ,  Agofti- 
nhos  Recoletos,  a  cada  hum  duzentos  cruzados ,  para  fe 

gaftarem  com  os  Religiofos  doentes ,  naõ  naquellas  cou- 
fas  ,  que  os  Conventos  lhe  coftumaõ  ,  e  devem  dar  por 
obrigação  ,  fe  naõ  em  doces  ,  e  regalos.  Para  refgate  de 
cativos ,  deixou  trez  mil  cruzados  de  renda  perpetua.  Pa- 

ra foldados  aleijados ,  e  peííoas  nobres  recolhidas  ,  e  que 

naõ  podem  pedir  efmola  ,  oito  mil.    Para  vários  Hofpi- 

taei, 
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taes,  íeis  mil  e  quinhentos.   Para  cafamento  de  cinco  oi-Dia5. 

fãs  cada  anno  ,  mil  cruzados  ,  que  laõ  a  duzentos  cruza»F    e 
dos  cada  dote.  Para  os  cárceres  de  Madrid,  mil  e  duzen- 

tos.  Para  o  Recolhimento  das  Convertidas ,  quinhentos. 
Para  o  Recolhimento  das  Beatas  de  São  Jofcph  em  Madrid, 

mil.   Para  outro  Recolhimento  de  Beatas  em  Alcalà  ,  qui- 

nhentos.   Para  quatro  Eftudantes  nobres ,  e  pobres  eftuda* 
rem  na  Univerdade  de  Salamanca  ,  ou  na  de  Alcalá,  mil , 

que  vem  a  ler  duzentos,  e  cincoenta  cruzados  cada  hum. 

Aos  lugares  Santos  de  Jemfalem,  quatrocentos  cruzados* 
Todas  as  quantias  fobreditas  deixou  de  renda  perpetua,  e 

annual  em  juros ,  e  propriedades.    Deixou,  outrofi  ,  a  cen- 
to ferenta  ,e  cinco  peíToas,que  luítentava  cm  vida,   a  mef- 

ma  importância  d^  feu  fuftento ,  para  enj  quanto  as  taes 
peíToas  viveíTem.   Deixou  mais  para  obras  de  vários  Con- 

ventos ,  por  annos  determinados  ,  nove  mil ,  e  quinhentos 

cruzados  cada  anno.    Deixou  ,  finalmente  ,   a  ícus  Tefta- 

memeiros  ,  ea  outros  oííiciaes,  que  inftituhio,   para  tra- 
tarem perpetuamente  do  feu  Padroado,   e  Teftamentaria, 

dous  mil  e  íeiícentos  cruzados  cada  anno  ;   Tudo  ifto  fo« 

raô  diTpohçoens  feitas  por  fua  morte  ,   e  com  o  que  di£ 
pendeo    no  diícurío  de  lua  vida  ,   principalmente    no  ef- 
tado  de  viuva,  em  que  viveu  treze  annos  ,   fc  aftirma  ha- 

ver difpendido  cm  eímollas  ,  e  obras  pias  ,    mais  de  dous 

milhoens  de  ouro.    Chamavaó-lhe  em  toda  Hefpanha  :  La 
fehora  limofnera  ,  e  muitos  naõ  lhe  fabiaõ    outro  nome  , 

e  efte  era  fem  duvida  mais  illuftre,  e  gioriofo  ,  que  quan- 
tos inventou  a  vaidade  ,   e   nefeia  preíunçaõ  dos  homens. 

No  eílado  cie  cazada  ,  e  muito  mais  no  de  viuva  ,   tratou 

a  fua  pcííoa ,  cafa  ,e  família,   nos  adornos ,  e  gallas,  e  em 
tudo  o  mais,  que  toca  ao  governo  económico,  com  hum 
tal  temperamento  ,   que  nem  defeia  a  fer  baixeza  ,   nem 
palíava  a  fer  elevação.   Viveu  fempre  muito  recolhida  ,  e 
leparada  de  funçoens  publicas  ,   c  ainda  de  viíitas  parti- 

culares* Só  goftava  de  tratar  com  peííoas   de  efpirito  ,  e 
naõ  lhe  podiaõ  eftas  dar  mais  agradável  noticia,  que  a  de 
alguma   nectffidade ,  a  que  acodia  fem  falta   com  alegre 
promptidaõ.    Naõ  alvoroça  tanto  ao  ambicioío  o  alvitre 

de  alguma  traça,  com  que  poíía  adquirir  riquezas,  quan- 
Ee  to 
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Dia  5.  to  aivoroçavaõ  a  efta  fenhora  as  occaíloeBs  de  as  difpen- 

der  ,  como  foífe  em  obras  de  piedade.  Morreu  íanta,  e 

ditoíamente  ntfte  dia  ,  anno  de  166o.  jaz  no  feu  Mof- 
teiro  da  Natividade  ,  e  Saõ  Jozè  de  Madrid  >  em  nobre 

fepultura. 

vi. 
SOror  Anna  de  São  João ,  huma  das  primeiras  fundadoras 

regulares  do  Mofteiro  da  Efperança  de  Lisboa,  depois  de 
o  illuftrar  com  grandes  documentos  .,  virtudes ,  e  exemplos, 
a  illuílrou  Deos  na  hora  da  fua  morte,  que  teve  nefte  dia 
com  taõ  notáveis  luzes,  e  reíplandores  fobre  a  fua  cella, 

que  acodio  muita  gente  para  apagar  o  fogo  com  que  lhe 
parecia  ardia  o  Mofteiro.  No  feguinte  dia  do  anno  de  1  5  60. 
foi  levado  feu  corpo  à  fepultura  ,  e  aííiftido  de  muitas  avcfi- 

nhas,  que  com  muíicas  entravão  na  cova,-  e  as  Religiofas 
as  tomavão  às  mãos.  Depois  de  fepultada  ,  brotou  da  mef- 

ma  cova  huma  fermofa  rozeira,  que  em  breves  dias  fe  co- 
roou de  rozas  brancas,  e  fe  confervou  muitos  annos  em 

quanto  fenao  reformou  o  Clauftro  do  Convento. 

VII. 

NEfte  dia  ,  anno  de  1734.  faleceo  em  Lisboa  em  ida* 

de  de  cento,  e  vinte  ,  e  quatro  annos  Marianna  Ro- 
drigues ,  viuva  ,  moradora  na  rua  da  Silva  ,  freguezia  de 

Santos,  e  foi  fepultada  na  Igreja  do  Mofteiro  da  Efperan- 
ça, onde  tinha  jazigo. 

VIII. 

Efte  dia,  anno  de  151  j,  na  Viila  de  Alvito  cazouEl- 
ReyDom  Joaõ  III.  de  Portugal  corri  a  Rainha  Dona 

Catharinairmã  doEmperador  Carlos  V.  filha  de  Dom  Fe- 

lippel.  de  Ciftella ,  e  da  Rainha  Dona  Joanna  herdeira 
dos  ReysCacholicos  Dom  Fernando,  eDonalfabel.  Veyo 

acompanhada  doBifpo  de  Siguença,  e  do  Duque  de  Bejar, 

que  na  raya  de  Badajoz,  e  Elvas  a  entregarão  aos  Infantes Dom 
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Dom  Luiz  ,c  D.  Fernando.    Foi  fcliciílima  em  ciar  filhos ,  eD*a5« 

tfte  Reyno  inreiiciífimo  em  perdellos.   Das  virtudes  deftaF 
Prinaza  diremos  em  outro  dia. 

I  i.de  Fe» 
vereiroo 

SEXTO  DE  FEVEREIRO. 

I.   Saõ  Theofilo  ,  Saturnino  ,   e  Revocata  MM, 
li.    0  Beato  Euzebio. 

III.  Nafce  a  Pnnceza  Santa  Joanna. 
IV.  Nafce  o  Padre  António  Vieira. 

V.  Vítor  ta  de  Lopo  Vaz  de  Sampayo  contra  E/Rey  de  Garri" 
baya. 

VI.  0  f  imofo  António  de  Saldanha. 

VII.  Do  n  tadrique  de  Portugal  Atcebifpo  de  C^aragoça. 
VIU.   Vence  Dom  Jeronymo  de  Azeredo  em  Ceylaô  a  EIRey 

de  Candea. 

IX.  Funda- fe  o  Contento  de  Santa  Martha. 
X.  Fundarão  do  Convento  de  Santa  Apollonta, 

L 

I. 

M  Vianna  ,  Villa  celebre  de  Portugal  ,  íi- 
tuada  na  foz  do  Rio  Lima  ,  padecerão  nefte 

dia,  anno  de  260.  illuftre  martyrio,os  San- 
tos Theofilo  ,  Saturnino  ,  e  Revocata  ,  na  fe- 

tima  perfeguiçaõ  ,  imperando  Valeriano. 

11. 

J  O  mefmo  dia,  fe  renova  a  efclarecicja  memoria  do 
^  Beato  Euzebio,  Portuguez  ,  filho  de  pays  iiluíhes, 

o  qual  por  fuás  excellentes  prendas  ,  e  dotes  gene- 
rofos ,  naõ  íó  confegnio  as  eftimaçoens  univerfaes  dos  Prín- 

cipes ,  e  primeiros  Miniftros  da  Republica  ,  mas  chegou 
a  occupar  os  mais  eminentes  cargos  delia ;  E  quando  fe 
achava  no  auge  mayor  das  póíTes  ,  e  das  efperanças  do 

Mundo, deixando  a  Pátria,  e  difcorrendo  por  varias  Pro- 
Ee  ij  vincias 
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Dia 6.  vindas  da  Europa,  parou  em  Veneza,  c  entre  as grândio 

de  fas  maravilhas  daquella  nobiliiíima  Cidade  ,  vio,  e  iingu- 
larmente  admirou  o  celebre  Mofteiro  de  Saõ  Miguel  de 
Monges  Camaldulenfes:  Alli  coníiderando  em  cada  hum, 
hum  retrato  vivo  da  perfeição  Evangélica  ,  e  hum  infi- 
gne  meftre  do  defprezo  das  coufas  temporaes  ,  e  do  apre- 

ço das  eternas,  renunciou  para  fempre  as  vaidades,  c  pc- 
dio  ,  e  reccbeo  o  habito  daquella  aufteriííima  Religião , 
na  qual  perfeverou  ate  morte  com  taô  raros  exemplos  de 
íantidade  ,  que  he  contado  entre  os  Santos  beatificados 
da  mefma  fagrada  família  ;  Jaz  feu  corpo  com  grande 

veneração  ,  no  mefmo  Mofteiro  de  Saõ  Miguel ,  onde  r ef- 
plandece  com  milagres. 

iii. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1452.  nafceo  em  Lisboa  a 
Princeza  Santa  Joanna  ,  filha  delRcy  Dom  Arfbnlb 

V.  e  da  Rainha  Dona  Ifabel.  Ainda  eftava  no  berço,  quan- 
do os  trez  Eftados  a  jurarão  Princeza  de  Portugal  ,  e  foi 

a  primeira,  que  em  Portugal  teve  efte  nome,  lobre  o  qual, 
as  fuás  grandes  virtudes  lhe  adquirirão  o  de  Santa  ,  tanto 
mais  gloriofo,  quanta  he  a  diftancia,  e  differença,  que 
vay  do  folido  ao  apparente ,  do  eterno  ao  temporal. 

N 

IV. 

O  mefmo  dia,  anno  de  1608.  nafceo  em  Lisboa  o 
Padre  António  Vieira  da  Companhia  de  JESU:  Foi 

bautizado  na  Freguezia  da  Sé  ,  na  mefma  pia,  onde  o  fo- 
ra Santo  António  ,  cuja  lingoa  ,  e  eípirito  foube  imitar 

na  eloquência,  agudeza,  c  fervor,  com  que  expoz  a  pa- 
lavra Divina,  fendo,  fem  controvercia,  no  feu  tempo, 

(  e  o  fera  nos  futuros  )  a  gloria  dos  Púlpitos  ,  a  luz  ,  c 

18.de  ju- Meftre  dos  Pregadores.  Delle  tratamos  cm  outro  dia  lar- 
ího*       gamente. 

V. 
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V.  * Fever* 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1519.  fahio  ao  mar  o  Go- 

vernador da  índia  Lopo  Vaz  de  Sampayo  com  hu- 
n  a  Armada  de  cinco  Galcoens,  duas  Galés,  e  quarenta  e 

quatro  Navios  de  remo,  e  com  elle,  mais  de  mil  Portu- 
guezes,  em  que  entrava  a  flor  da  nobreza,  que  entaõ  roi- 
lirava  no  Oriente  ,•  Hia  também  na  mefma  Armada  hum 
bom  numero  de  Canarins  ;  Ncftc  dia  ,  aviftaraõ  a  delRcy 

de  Cambaya  ,  de  que  era  General  Melique  Aiicer  ,  e  conf- 

iava de  oitenta  veias:  Qoiz  eftc  furtar-fe  ao  perigo  ,  que 
o  ameaçava,  mas  os  noííos  Navios  de  remo,  com  ligeire- 

za admirável,  ie  dividirão  em  duas  alas,  huma  por  par- 
te da  terra,  outra  pela  frente,  e  atacarão  a  batalha:  Os 

Galeoens  ,  como  demandavaô  mayor  fundo  ,  ficarão  da 

parte  do  mar,  impedindo,  por  aquelle  lado,  a  rugida  aos 

inimigos.  Foi  efte  hum  dos  mais  bem  difputados  confli- 
Ctos,  que  viraó  aquelles  mares s  Naõ  havia  alli  outra  fa. 

hida  para  huns ,  c  outros,  mais  que  a  morte,  ou  a  vito- 
ria: Deraõ-ie  ,  e  repetiraó-fe  rurioías  cargas  ,  que  enche- 

rão os  orizontes  de  fumo,  os  Navios  de  eftrago  j  Depois 

fe  atracarão  huns  ,  e  outros  por  entre  nuvens  de  bailas, 
e  íétas  ,  e  logo  vieraõ  ás  efpadas  ,  e  lanças  ,  attendendo 

mais  a  vingança  dos  golpes  ,  que  à  defença  dclles  ;  Du- 
rou o  combate  muitas  horas  ,  até  que  íe  declarou  a  vi- 

toria a  noíío  favor  :  De  oitenta  velas  ,  a  penas  fugirão 
fete:  Trinta  e  trez  ficarão  em  noífo  poder:  As  reftanícs 

iftavão  tão  deftroçadas  ,  que  fe  entregarão  ao  fogo  •  Ser- 
vindo, toda-via ,  de  luminárias,  em  fucceífo  taõ  felice, 

que  foi  hum  dos  mais  celebrado* ,  que  conleguiraõ  as  nof* 
ias  armas  na  Afia. 

vi. 

ANtonio  de  Saldanha  ,  foi  hum  dos  mais  infignes  Va- 
roens  do  feu  apelido :  Paífou  á  índia,  onde  procc- 

deo  com  gloriofo  nome  de  íabio  ,  e  valeroío  Capitão  ; 
Por  elle ,  ficou  celebre  hum  lugar  fituado  antes  do  Cabo 

de 
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Dia6.   dj  B0a  efperança,  com  á  nome  de  Agoada  de  Saldanh3}- 

O  qual  depois  ficou  fúnebre,   e  iaftimoíamente  infaufto, 

pela  morte  de  Dom  Franciíco  de  Almcyda,  como  em  ou- 

tm  de      tro  lugar  dizemos.'  Achou-íe  nas  occahoens  mais  ceiebres 
Março,     daqueíies  tempos,   em  que  houve  muitas  de  tanto  riíco  , 

como  reputação   para    o  braço   Portuguez  ,-    Na  batalha 
naval,  que  deu  Lopo  Soares  de  Albergaria,  contra  a  Ar* 
mada  de  Calicut  ,   no  porto  de  Penane  ,   foi  o   primeiro* 
que  entrou  em  huma  das  Náos  inimigas.   Sendo  Capitão 

de  huma  eíquadra,   guarnecida  de  mil  e  quinhentos  Tol- 
dados ,  difeorreu  pela  cófta  de  Cambaya  ,   enchendo  de 

,    terror  ,  e  ruínas,   grande  numero  de  povoaçoens  ,  cm  que 
entrarão  as  Cidades  de  Madrefabat  delemparada   de  ícus 

habitadores  ,  e  a  de  Goga  ,    defendida   valerofamente  dos 

feus  ,  entregues,  huma  ,  e  outra  ,  à  voracidade  das  cha- 
mas.  Reprezou  muitas  embarcaçoens,  rendidas  à  viva  for- 

ça ,   lobre  duros  combates  ,   colhendo   liquiílimos  defpo- 

jos,   com  que  rea'çou  a  gloria  do  leu  nome  ,  augmentou 
a  opulência  do  Eítado.    Voltou  a  Portugal  ,   onde  con- 
feguio  ímgularts  honras  delRey  ,    que  f^z    da  íua   peííba 

merecida  eítimaçao,   e  o  elegeo  para  General  da  Arma- 
da,  que  mandou  de  foccorro  ao  Empcrndor  Carlos  V.  na 

expedição  da  conquiíla  de  Tunes ;   Grande  psova  do  con- 
ceito ,  e  reputação,  em   qu,e  era  tido,   quando  Portugal 

redundava   em  Varoens  famofos ,   e  provados  nas  gi  erras 

Africanas  ,   e  Afiaticas.   Obrou  naqueíla  empreza  iuíidiffi- 
mas  acçoens  ,  e  defempenhou  glorioíamente  a  £:ma  do 
feu  valor,  e  o  credito  da  Nação.  Na  volta,   o  defpachou 
EíRey  com  mercês  nao  vulgares  ,   declarando  ,   que  lhas 

fazia  por  fua  vida:   Queixava  fe  elíe  delia  declaração  ,  di- 
zendo  :   Que  nao  ha^ta  por  mtrcei  ,  as  que  juntamente  naõ 
eraô  para  feus  filhos ;  Parecia  eira  queixa  delírio  ,   porque 

fe  achava  taõ  entrado  nos  annos  ,  que  arribava  muito  pá- 
ra os  íetenta,  e  folteiro,  e  fem  filhos  legítimos,  nem  baf- 

tardos  ';   Toda-via  naõ  deixava  de  profeguir  nas  queixas, 
e  os  Miniftros  logravaõ  o  divertimento    de  o  ouvirem  , 

julgando  a  pertença5  por  efFeito  da  velhice-   AlTim  o  jul- 
gou também  EIRey  ,  e  por  focegar  a  porfia  de  hum  vai- 

fallo  de  tantas  caris ,  e  de  tão  illuftres  merecimentos ,  man- dou 
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dou  reformar  o  defpacho  com  a  extençaõ  de  mais  vidas$D?á6. 

de 

Ftver. 
Eis  que,  quando  menos  fe  imaginava,  íahio  o  bom  ve- 

lho cazado  com  Dona  Joanna  de  Mendonça  ,  filha  de 

Ayres  de  Soufa  Comendador  das  comendas  de  noíía  Se- 
nhora da  Alcáçova  ,  e  de  Rio  mayor  ,  e  delia  teve  bom 

numero  de  filhos.  Foi  muito  celebrado  efte  fucceíío  na 

Corte  ,  e  todos  eftimaiao  a  extenção  da  familia  de  hum 

taõ  iiluítre,  e  generofo  Cavalkiro.  Faleceo  nefte  dia,an- 

no  de  15/3.  Jaz  na  Capella  mor  'do  Convento  de  Sa5 
Domingos  de  Santarém  ,  Jazigo  próprio  dos  fenhores  da 
íua  caía. 

VIL 

D Om  Fadrique  de  Portugal  ,  filho  de  Dom  ArTonío, Conde  der  Faro  ,  e  de  Dona  Maria  de  Noronha  Con- 

deça  de  Odemira  j  Paííou  a  Caíh-Ila  ,  onde  por  íua  grande 
calidade  ,  e  excelentes  prendas,  foi  Bifpo  de  Calahorra  , 
depois  de  Segóvia  ,  depois  de  Siguença  ,  e  ultimamente  Ar- 

cebifpo  de  C,aragoiçá  emAragaõ,  e  Vice-Rcy  de  Catalu- 

nha ,-  E  em  todas  eítas  Dignidades ,  e  cargos,  deu  fingula- 
res  provas  d^  vigilante  Prelado  ,  e  generuio  Príncipe.  Fa- 

leceo nefte  dia  ,  anno  de  1  530 

VIII. 
1 

NDs  princípios  do  anno  de  1^09.   fahio  a  campo  com 
fuecentos  Poituguezes,  e  leis  mil  Laícarins,  o  famo- 

io  Dom  Jeronymo  de  Azevedo  ,   General  ,  e  Governador 

das  Armas  Portuguezas ,  na  vaftiíTima  Ilha  de  Ceilão  ,  con- 
tra EIRey  de  Candea ,   jurado  inimigo  dos  Portuguezes; 

Chegarão  eftes  a  Balani ,  lugar,  que  os  inimigos  havião 

fortificado  com  todas  as  prevençoens  ,  que  fe  dezejaõ  pa- 
ra huma  fegura  defenfa ,  e  com  eftremadiífimo  valor  oea« 

nhárao ,  e  deixando  alli  prezidio  competente,  fe  fizerão 

na  volta  da  Cidade  de  Candea  ,  Capital  do  Reyno  do  mef- 

mo  nome;  Eíperavaõ-nos  os  contrários   na  paíTagem  de 
hum  rio  caudalofo  ,  que  fe  atraveçava  ,  e  impedia  o  progref- 
fo  da  noífa  marcha  ,  mas  não  bailarão  as  luas  agoas  a  ef- friar 
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Dia  o.  friar  a  fogoía  rcfoluçaõ  dos  Portuguezes :  Lançarao-fe  à 

y  c  corrente,  e  por  baixo  de  chuveiros  de  balias ,  vencendo  ao 
mefmo  tempo  os  dous  mais  furiofos  elementos,  agoa,  e 
fogo  ,  apparecéraô  formidáveis  na  margem  oppoíra.  Bara- 

Jhá»ão-íe  com  os  infiéis  com  tal  furor, que  em  breve  eipaoo 
os  fizerão  fugir  desbaratados  ,  e  tão  entregues  ao  medo, 

que  ,  defemparando  a  Cidade ,  fe  acolherão  aos*  montes. 
Ardeu  ella  inteiramente,  e  nella  mais  de  quarenta  Pa- 

godes, alguns  de  obra  muy  fumptuofa.  Refultou  deite  glo- 
riofo  fucceífo  pedimos  paz  aquelle  Rey ,  e  entregar-nos  Teus 
próprios  filhos,  para  que  pudeíTem  aprender  ,  e  abraçar  a 
Fé,  e  a  Religião  Chriftãj  Poílo  que  eftas  demonftraçc  ens, 
cm  taes  cafos  ,  coílumaô  fer  mais  fingidas,  que  verdadei- 

ras,  e  o  erTdto  o  moílrou  no  mefmo  Rey  ,  que  pouco  de- 
pois ,  provocou  novamente  com  a  fua  inconftancia  os 

golpes  da  nofla  indignação. 

IX. 

COm  padecendo- fe  o  magnânimo  Rey  Dom  Sebaíliao 
de  algumas  donzellas  filhas  dos  feus  criados ,  que  ha- 

vião  falecido  na  pefte  grande  ,  que  houve  em  Lisboa  no  an- 
no  de  i  5  69.   lhe  mandou  fazer  hum  Recolhimento  no  fi tio 

em  que  hoje  fe  vé  o  Convento  de  Santa  Marcha  de  Lisboa, 
c  o  dotou  com  vinte  moyos  de  trigo,  e  mil  cruzados  de 
renda.    Crefccraõ  tanto  na  virtude  as  Recolhidas  ,  que  af- 
pirarao  a  fazer  â  fua  própria  culta,  c diligencia  ,  da  fua  cafa 

Convento,  e  fe  principiou  ,  e  lançou  a  primeira  pedra  nef- 
te  dia  em  huma  íegunda  feira  doanno,dc  1580.  e  foi  tal  a 

felicidade,  e  agencia  das  Recolhidas,  que  emfxca  feira  cin- 
co de  Novembro  de  1583.  tinhão  acabado  o  Convento  com 

a  grandeza, e  magnificência,  que  reprezenta  :  e  no  mefmo 
dia  derao  principio  à  fabrica  efpiritual  da  vida  religiofada 

regra  de  Santa  Clara  com  obediência  aos  Arcebifpos  de  Lis- 
boa ,  fendo  fua  primeira  Abbadeça  a  Madre  Maria  doPre- 

zepio,  filha  de  Henrique  da  Syiveira  ,  e  de  Dona  Ifabel  Pe- 
reira dos  Condes  da  Sortelha  ,  e  da  Feira  ;  a  qual  com  duas 

íobrinhas  íuas,  todas  Religioias  profeíías  no  Convento  de 
Santa  Clara  de  Santarém,  vierao  ía  fundadoras  deíle Con- vento, 
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vento  ,  depois  de  haverem  todas  trez  reformado  felizmen-Dia6. 

te  o  Convento  de  Santa  Clara  da  Cidade  do  Porto.  _  de 
Fever. 

X; 

NOmeímodia  ,  anno  de  171 8.  fe  erigio  em  Convento 
da  primeira  regra  de  S.  Francifco  ,  com  obediência 

ao  Ordinário,  o  Recolhimento  fde  Santa  Apollonia  de  Lis» 

boa.  Por  efpecial  conceífaõ  Apoftolica  profeííarão  no  mef- 
mo  dia  todas  as  Recolhidas,  que  o  tinhão  fido  por  efpaço 
de  dez  annos  ,  ficando  a  mais  antiga  por  lua  Abbadeça.  No 

dia  feguinte  fe  lançou  o  veo  de  Noviças  a  quatorze  Recolhi- 
das, que  tinhao  féis  annos  de  recluzão  para  profeffarem,  paf- 

fados  íeis  nuzes.  Nos  ieguintes  dias  feftejarão  a  Santo  Igna- 
cio,  a  quem  tinhão  eleito  advogado  da  íua  pertenção  ,  e  a  feu 
Patriarcha  São  Francifco  t  e  a  Santa  Apollonia,  tutelar  da  íua 
Caza.  Tudo  fe  fez  com  grande  folemnidade,  edificação  ,  c 
louvor. 

SÉTIMO  DE  FEVEREIRO. 

I.  Sao  Fiel  Btfpo ,  e  Confeffbr^ 

II.  Vitoria  na  índia  contra  o  Idalcao  em  tempo  do  Governa- 
dor Nuno  da  Cunha. 

III.  Dom  Aktxi  de  Menezes, 

IV.  Afenkoia  Dona  Maria  filha  delRey  DomjoaÕÍV. 
V.  Giande  tempeftade. 
VI.  Ley  contra  as  armas  curtas, 

1. 

M  Merida ,  paílou  nefte  dia  ,  anno  de  570.  ao 
logro  da  coroa  immortal  ,  S20  Fiel  ,  Arcebifpo 

daquella  antiga  Metropoli  da  Luíkania.  A- 

braçou,e  feguio  os  diétames  mais  altos  da  per- 
feição, e  íoube  defempenhar ,  por  modo  íingu. 

lariííimo ,  as  obrigaçoens  do  feu  nome:  Foi  fervo  ,  a  to- 
Ff  da 
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ttf*5fc  da  a  luz,  fiel ,  c  prudente:  Fiel,  no  amor  para  com  Deos: 
,.  Prudente,  no  governo  do  feu  rebanho, 
lever.  ° II. 

AViíinhança  doídalcaõ,  era  pelos  annos  de  1536'. hum  continuo  fobrefalto  à  Cidade  de  Goa,  o  qual 
creceo  com  a  infolencia  de  Soleimaõ  Agá ,  Mouro  de  gran- 

de valor,  e  Capitão  do  meímo  Rey  ,  vindo  com  maõ  ar- 
mada infeftar  as  terras  firmes,  que  confrontaõ  com  amef- 

ma  Cidade:  Eraõ  entaõ  nella  muito  poucas  as  noíías  for- 
ças :  Porque  o  Governador  Nuno  da  Cunha ,  fe  achava  em 

Dio ,  lançando  os  fundamentos  daquella  Fortaleza:  Cre- 
ciaõ  muito  mais  os  brios,  eefperanças  de  Soleimaõ,  na  con- 

fiança das  promeíTas ,  que  lhe  fazia  huma  Moura  feiticeira, 
que  trazia  com  figo,  em  trajes  de  homem  ,  e  Iheaífegura- 
va  ,  que  ,  por  força  dos  Teus  conjuros ,  havia  de  atar  as  mãos, 
e  pèsaos  Portuguezes.  Sahiolhe  Dom  Joaò  Pereira  ,  Capi- 

tão morde  Goa,  e  ainda  que  com  poder  muito  dtfiguaí, 
foi  tanto  mais  poderoío  o  valor,  que,  quaíí  de  repente, 
cortados  os  inimigos  do  noíTo  ferro  ,  largando  o  campo, 
e  nelle,  riquiííímos  defpojos,  bufcàraõ  na  velocidade  dos 

pès  o  refugio  das  vidas  -y  Perderão,  na  batalha,  e  no  alcan- 
ce ,  mais  de  oitocentos ,  e  lhe  moftrou  o  eífeito  ,  que  tinhaõ 

os  Portuguezes  muito  livres  as  mãos,  para  deceparem  os 
qne  paravao  ,e  os  pés,  para  feguirem  aos  que  fugiaõ.  Foi 
efta  vitoria  muito  decantada  naquelle  s  tempos  pela  defi- 
gualdade  do  poder ,  pela  vexação  ,  de  que  fe  livrou  Goa  ,  e, 
fobre  tudo,  porque  morrendo  tantos  infiéis,  não  morreu 
aigum  dos  Portuguezes :  Sahiraõ  feridos  dez. 

iii. 

DOm  Aleixo  de  Menezes,  filho  de  Dom  Pedro  de  Me- 
nezes, primeiro  Conde  de  Cantanhede  ,  militou  des- 

de os  primeiros  annos  em  Africa,  e  na  índia  ,  com  fingu- 
lar  reputação  de  prudente,  e  valerofo:  Voltou  ao  Reyno, 

e  ElRey  Dom  Joaõ  III.  o  mandou  viíitar  os  lugares  de  A- 
frica  ,  em  que  eftavão  por  Capkaes  ,  de  Arzilía  Dom  joaõ 

Coutinho 
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Coutinho,  fcu  Primo,  de  Azamor  c  Conde  de  Prado  ,  de  Dia  7, 

Tangcre  Dom  Álvaro  de  Abranches ;  Voltando  defta  co-  e 
miííaõ  (  em  que  (t  houve  com  fin guiar  prudência  ,  c  acerto) 
foi  er»  Coníclho  eleito  Vice  Rey  da  Índia  j  Mas  EiRey  o 
impedio  ,  nemeando-o  Embaxador  a  Carlos  V.  a  tratar  o 
cazamento  da  Infante  Dona  Maria,  filha  do  mefmo  Rey, 

com  o  Príncipe  Dom  Felippe  j  F  ajuítado  ,  foi  por  Mor- 
domo mor  da  Prtnccza ,  e  depois  foi  Padrinho  da  pia  de  fcu 

filho  o  Príncipe  Dom  Carlos,  e  TtftamentciíO  da  meíma 

fenhora.  Voltando  a  Portugal  entrou  na  grande  oceupa- 
çao  de  Mordomo  mor  da  Rainha  DonaCatharina.  Omeí- 
mo  Rcy  D.Joaô  Y\  por  fua  morte  o  declarou  Ayo  de  feu  ne- 

to ElRey  Dom  Sebaftião,  e  o  foi  muitos  annos  com  íín- 

gular  vigirancia,  e  cuidado  ,  e  univerlal  aceitação  de  toda 
a  Corte.  Qiiertndo  E  Rey  Dom  Sbaftião  hum  dia  íair  fo- 

ra ,  e  perguntando  lhe  o  Eftribçiro  mòr  em  que  cavallo 

queria  hir  Saa  Alteza  ,  apontou  EiRey  hum  que  era  robc- 
lão  ,  e  demafiadamente  fogozo  ,  que  por  iíTo  mefmo  o  ef- 
colhia ,  porque  fempre  foi  deíprezador  dos  peiigos.  Mas 
Dom  Aleixo,  que  citava  preíente ,  acodio  dizendo  :  Senhor  % 

efeolha  Vo[fa  Alteza  o  cavallo  que  qiitzer  ,  mas  ejfe  nab~  •>  por* 
que  ne[fe  corre  per tgo  o  decoro  àe  Sua  Real pc[foa.  Enfadado 
ElRey  com  a  repugnneia  de  Dom  Aleixo,  empenhou  fe 
mais  em  que  naquelle  havia  de  montar  ,  e  não  em  outro» 
Pois  fenhor  (  JiíTe  então  Dom  Aleixo)  fe  Vo[fa  Alteza  fizer 
conUa  a  direcção  do  Jeu  ayo,  no  que  toca  ao  [tu  bem  ,  defde 

aqut  me  haja  por  defpedtdo  doofficio.  SahLo  ElRey  para  ou- 
tra fala,  moftrando  gefto  colérico  pela  liberdade  dareptf- 

ta  ;  e  hum  dos  fidalgos,  que  nella  eftavão,  etinhaõ  ouvi- 
do as  razoens  ,  que  paliara  com  Dom  Aleixo  ,  acodiologo 

muy  obíequiolo  a  beijarlhe  a  mão  ,  e  aplaudir  o  bom  goí- 
to  ,  dizendo  :  que  as  vontades  dos  Reys  eraõ  foberanss ,  e 

não  eferavas.  ElRey  fem  embargo  da  paixaõ  naõ  íer  pou- 
ca, e  a  idade  nao  fer  muita,  conheceo  logo  oeng3nofo  to- 
que da  adulação,  e  voltando  para  dentro  os  paííos ,  diífe: 

Oh  Dom  Aleixo  mandai  jellar  o  cavallo  que  quizeres  $  que  jã 
allt  fora  me  beijarão  a  mao  porque  vos  fui  defobediente.  Te» 

ve  também  Dom  Aleixo  fuperintendencia  dos  quatro  Su- 
milheres  de  corpus ,  que ,  era  lugar  de  Camareiro  mor ,  aflif- 

Ff  ij  tiaõ 



228  ANNO  HSITORICO 
Dia  7.  tiaõ  às  femanas  ,  e  de  todos  os  ofliciaes  da  cafa  do  diro  Prin- 

cipc,  que  fempre  o  refpeitou  muito  :  No  dia,  em  que  en- 
trou  a  ier  Ayo  ,  rccolhendo-fe  a  fuacafa,  lhe  deu  hum  pe- 

regrino hum  papel  ,  o  qual  ,  acabando  de  cear ,  abrio  ,  e  vio 

tinha  huma  cota,  que  dizia  :  Se  quizer  faber  avtèa ,  e  ef- 
pantofos  fuçceffos  defíe  Príncipe  ,  lea  ejle papel.  Sem  ler  mais, 
o  queimou,  dizendo  ,  queria  criar  o  feu  alumno  (em  Qgott* 
ros.  Vendo  ,  que  o  Príncipe  fe  facilitava  demafiadamente 
com  alguns  Fidalgos ,  e  fe  eíquivava  também  com  demafia 

de  ouvir  aos  plebeos,  lhediííe  eftas  diferetas  pabvraf:  Se- 
nhor, lembro-vos ,  que  no  tratamento  de  Voffa  Real  Peffoa  naõ 

percais  hum  ponto  da  Mageflade  ,  com  os  que  mais  intima- 
mente vos  feriem  ,  &  trataô :  Seja  fempre  ojavor  ,  e  pi  ivan» 

ça,  dentro  da  veneração  devida  àvoffd  grandeza  ,  porque 

os  Reys  vojfos  anteparados  ejlenderao  o  feu  Império  pelas  mais 
remotas  partes  do  Oriente ,  fendo  pays  ao  povo  >  e  aos  nobres, 

Príncipes  clementes'.  Porque  ,  como  dos  Gr  andei  ao  Rey  ha 
menos  dijferença  ,  que  ao  Pomo  ,  convém  dar  lhe  o  favor  acom- 

panhado da  Mageflade  nece [faria  para  vo-  manterem  refpetto, 
o  que  naõ  milita  na  gente  popular  ,  onde  o  exceffo  da  afabilida- 

de nao  aventura  a  authoridade  dos  Pi  tncipes ,  antes  cativa  05 
ânimos  j  Evitareis  com  iflo  hum  erro  ,  em  que  cahiraõ  muitos 

Reys ,  que  entregando  fua*  pefjnas,  e  author idade  ,  nai  nãos 
de  feus  validos ,  e  guardando  o  fauflo  ,  e  grandeza  pai  a  feu 

povo  ,  vierao  a  fer  aborrecidos  de  huns ,  e  dejefliwado*  de  outros. 
Outra  pratica  dilcretiííima  fez  à  Rainha  Dona  Cathanna, 

C  ao  Cardeal  Infante  Dom  Henrique ,  em  que  lhe  deu  con- 
ta da  criação  delRcy  Dom  Sebafliâõ,  dtide  a  h<  ra  tir  que 

entrou  em  feu  poder,  atè  que  delle  íalvio :  Anda  a  mlin- 
gular  eílímaçao  nas  mãos  dos  curiofos.  Foi  de  grande  mo- 
deftia,  c  temperança,  como  bem  moftrou  naõ  querendo 
aceitar  o  Titulo  de  Conde  de  Viila  de  Rey  ,  que  El  Rey  D. 

Joaõ  III.  lhe  offerecia,  e  a  razaõ  que  deu,  foi:  Gfoie  era  po- 
bre para  Titulo.  Cazou  duas  vezes  ,  a  primeira  com  Dora 

Joanna  de  Menezes,  filha  de  Dom  Henrique  de  Noronha, 

irmão  do  primeiro  Marquez  de  Viila  Real ,  de  quem  naõ  te- 
ve fucceíTaó:  Cazou  fegunda  vez  >  por  ordem  dclRey,  fen- 
do já  de íetenta,c cinco annos ,  com  Dona  Luiza  de  No- 

ronha, da  qual ,  naquella  idade,  teve  trez  filhos ,  e  duas  fi- 
lhas. 
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lhas.    Faleceu  em  longa,  e  refpeitada  velhice  infle  dia,  Dia  7. 
annode  1 569.  _  ̂e w  Fever. 

IV. 

Senhora  Dona  Maria,  filha  illigitima  delRcy  Dom 
Joaõ  IV.   foi  Princeza  de  elclarecidas  virtudes,  e  de 

ftngul.ires  perfeiçoens.    De  feis  annos  entrou,   por  ordem 
delRey  feu  pay  ,   no  muito  religíofo  Mofteiro  de  Carnidc 
de  Rcligiofas  Carmelitas  deícafças  ,    em  cuja  fanta  com- 

panhia íe  deu  aos  exercidos  da  vida  efpiritual  com  .admi- 
rável  fervor.    Fiequenrava  o  Coro,    e  os  mais  a&os  da 

Communidade  ,  e  acodia  aos  empregos  mais  humildes  da 

cofinha  ,   como  íe  entrara  no  Convento  com  eflas  obriga- 
çoens  »   lendo  izeata  de  todas.    Naõ  faltava  nas  horas  da 
Oração  mental,   nem  em  receber  os  Sacramentos  nos  dias, 

que  difpoem  a  Regra,   e   em  outros  muitos  da  fua  devo- 
ção.   Era  ta)  a  pureza  da  fua  alma,  que  aífirm2raõ  os  íeus 

ConfeiTores  a  algumas  Religioías ,  que  ainda  hoje  vivem, 
que  nunca  cometera  peccado  mortal  com  advertência.   Em 
todas  as  fuás  acçoens,  moftrava  huma  rara  modcftia  ,  gra- 

vidade ,   e  circunípecçaõ    ,   unindo   maravilbofamente    os 
reípeitos  da  grandeza  com   as  (ubmiíToens  da  humildade* 
A  fua  mayor  recreação  era  aífiírjr  ,  e  regalar  as  doentes, 

tomando  por  íua  conta  a  aplicação  dos  remédios  ,   a  lim- 
peza das  carras,  e  o  cuidado  ,  de  que  lhe  naõ  faltaífe  cou- 

fa  alguma ,  das  que  podiaõ  conduzir  par3  a  fua  cura ,  con- 
valecença,  fuftento ,   e  desfaftio  ,•   Em  fim  ,  era  hurm  per- 

petua enfermeiía,  igualmente  eílrcmada  na  caridade,  e  na 
beneficência.   Teve  excellente  juízo  ,  e  llngular  dtfcriçaô  , 
com  que  atrahia  es  afTe&os  de  todas    as  ítias  Religioias , 
com  taes  extremos ,   que  todas  as  que  ainda  vivem  do  jfeu 
tempo,  chorão  com  faudofas  lagrimas  a  fua  falta.  Jamais 
íe  lhe  ouvio  palavra,  ou  fe  lhe  vio  acçaõ  imperada  pelos 
movimentos  da  ira,  ou  difagrado,  porque  a  fua  condição 
toda  era  branda  ,  toda  benigna  ,  toda  aíTavel.  O  Duque 

de  Aveiro  Dom  Raymundo  de  Alencaftre  a  pertendeo  ef- 
pofa  5   Mas  as  duvidas ,  que  recreceraõ  fobre  os  tratamen- 

tos ,  e  muito  mais,  a  fua  natural  meonftancia  ,  e  extrava- 

gantes 
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Dia  7.  garites  idéas ,  a  que  infelicemente  fe  entregou  ,  o  divertirão 

F  e  daquella  pertençaõ  ,  em  grande  prejuízo  feu  ,  porque  a 
effeituar-fe  o  pertendido  cazamento,  poderia  cenfervar,  e 
engrandecer  a  fua  caza,  a  mayor  do  Reyno  !em  contro- 

vertia ,  depois  de  elevada  ao  Trono  Real  ,  a  SereniíTima 
de  Bargança.  Digna  era  a  fenhora  Dona  Maria,  por  leu 
alto  nafeimento,  e  generofas  prendas,  de  fer  pertendida 
dos  mayores  Príncipes ;  Mas  Deos,  que  a  queria  para  íi , 

difpoz  as  coufas  de  maneira  ,  que  perfeverou  até  a  mor- 
te caftiílima  virgem,  e  também  obfervantifíima  Religiofa: 

Porque,  fem  fazer  profilíaõ ,  ou  veftir  o  habito  ,  viveu 

com  tanta  perfeição ,  como  íe  oveftira,  e  profeffara,  Pa- 
deceo  muitos  achaques,  e  muitos  mais,  nos  dous  últimos 

annosda  fua  vida  ,  fempre  com  reílgnaçaõ  admirável ,  fem- 
pre  com  animo  igual,  e  com  igual  femblante  j  eftimava, 

como  regalo  do  Ceo,  as  dores,  eaflicçoens,  c  como  fa- 
bia  a  maõ  donde  vinhaõ  ,  dava  graças  ,  naõ  queixas  ;  A 

fja  mayor  pena  eraõ  os  feus  efcrupolos ,  prova  de  conf- 
ciência  timorata  ,  e  receofa  de  defagradat  com  o  menor 
defeito  ao  Summo  Bem,-  Por  fua  morte  fe  lhe  achou  hum 
livrinho,  eferito  da  fua  mão,  de  coufas  pertencentes  ao 
bem  da  fua  alma,  entre  as  qnaes,  hia  lançando  os  bons 

propoíiros,  que  fazia,  e  os  procurava  obíervar  com  pri- 
morofa  exacçaõ ,  acrefeentando-fe  novas  leys  a  íl  mefmaf, 
para  melhor  regular  as  fuás  acçoens.  Empregava  as  fuás 

rendas  em  obras  de  pied.ide  ,  fem  que  alguma  va  often.- 
taçaõ  lhe  levaífe  a  menor  parte:  He  fundação  fua  a  Igre- 

ja, e  Coro  do  feu  Morteiro  de  Carnide:  Nelle  inftituhio 
a  Irmandade  doi  PaíTos  ,  c  lhe  deixou  renda  perpetua , 
dando  ao  mefmo  tempo  iguaçs  provas  de  liberalidade  ,  c 
devoção  ;  Cheya  de  merecimentos  ,  e  coroada  âr  boas 
obras ,  faleceu  nefte  dia  ,  em  Sabbado ,  anno  de  1 60  3 .  com 

cincoenta  de  idade.  Jaz  no  Coro  baixo  do  mefmo  Con- 
vento. 

v. EM  Lisboa  principiou  ncfte  dia  do  anno  de  1731.  c 

continuou  nos  trez  feguintes  huma  grande  tempef- 
tade,  que  inundou  o  terreiro  do  Paço,  a  Ribeira  ,  a  ca- 

za 
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za  da  Alfandega,  e  do  tabaco  com  perda  notave!  de  mui»  Dia  7. de 

Fever. 
tas  fazendas  ,  e  de  alguns  navios.    Foi  geral  por  todo  o 
Reyno  ,  e  em  muitas  Cidades  ,   Villas  ,   e  Portos  caufou 

grandes  perdas,  e  fez  moitas  ruinas. 

vi. 
NEÍledia,  anno  de  1719.  afignou  ElRey  Domjoaõ 

V.  noíTo  Senhor  hum  Decreto  em  forma  de  Ley , 

pela  qual  attendendo  aosdelictos,   que  commummente  fe 
cometem  nefta  Corte,  e  em  todo  o  Reyno,   há  por  bem, 
que  nenhuma  peííoa   de  qualquer  qualidade  ,   eirado  ,  e 

condição  que  feja,  poffa  trazer  comílgo  faca  ,  adaga,  pu- 
nhal, fovelaõ,  ou  eítoque,  ainda  que  feja  de  marca,  the- 

foura  grande,  nem  outra  qualquer  arma  ,  ou  inftrumen- 
to  ,   que  feja  comporto  de  ferro,  aíTo,  bronze,   ou  de  ou- 

tro qualquer  metal ,   e  ainda  de  pào  ,  fe  com  a  ponta  de 

algum  delles  fe  puder  fazer  ferida  penetrante  ,•  como  tam- 
bém   pelotas  de  ferro  ,   e  chumbo  ,  ou  de  outro  qualquer 

metal ,    nem  piírolas  ,   ou  armas  de  fogo  mais  curtas  do 
que  a  Ley  permite  ,  fob  pena  de  ferem   condemnadas  as 

comprehendidas  na   tranfgreíTaó  deita  Ley,  fendo  fidal- 
gas,  ou  nobres  em  duzentos  mil  reis,  e  dez  annos  de  de- 

gredo para  o  Reyno  de  Angola   •>  e  as  mecânicas  ,  e  pe- 
bleas  em  cem  mil  reis,   e  dez  annos  de  galês,  alem  de  fer 

açoutadas   publicamente  j   com  declaração  ,  que   os  orli- 
ciaes  dos  officios ,  e  artes  mecânicas  poderáò  uíar  dos  inf- 

trumentos  de  ferro,  ou  outro  metal,  que  faõ  neceífarios  pa- 
ra os  feus  officios,  ainda  que  fijaõ  agudos,  porém  fomen- 
te no  exercício  delles ;  e  que  fó  fe  podei áõ  trazer,  e  ufar 

de  efpada  de  marca,  e  efpadins ,  que  naõ  tenhaõ  menos 
de  trez   palmos  de  comprimento  fora  o  punho.   Efta  Ley 
foi   publicada  na  Chanccllaria  mor  da  Corte  ,  e  Reyno  , 
e  pelas  ruas  ao  fom  de  tambores ,  e  fixada  por  editaes  nos 

lugares  públicos. 

OITAVO 
\ 
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Dia  8. 

OITAVO  DE  FEVEREIRO. 

I.  Soror  Ber  engaria. 

II.  Frey  Egídio  da  AprefentaçaÕ. 
III.  Milagre  prodigiofo  em  Goa. 
IV.  Nafie  o  Infante  Dom  dffonfo  primogénito  delRey  Dom Diniz, 

V.  Nafce  o  Infante  Dom  Affonjo  filho  fegundo  delRey  Dom 

Affonfo  III. 
VI.  Najce  o  Serenijfimo  Príncipe  Dom  Theodozio. 
VII.  Parte  dt  Goa  para  o  Mar  Roxo  ,  o  Governador  da 

Índia  Lopo  Soares   da  Albergaria  :    Suçceffos  de  fia 
planem. 

VI II.  Dom  Frey  Affon]o  Pires. 
IX.  Frey  Simão  das  Chagas* 

i. OROR  Berengaria,  Rcligiofa  de  Santa  Clara 

de  Villa  de  Conde,  he  digna  de  memoria  per- 
durável j   Porque  ,  fendo  da  primeira  nobreza 

de  Portugal,  fc  abateu  tão  profundnmente  aos 
exercícios   da  humildade  ,   e  deíprezo   de  íi 

mcfma,  que  era  tida  das  outras  Religioías  em  pouca  efti- 
maçaõ ,   reputada  geralmente  por  mulher  Tem  juizo.  Suc- 
cedeu,  que  havendo  de  fe  eleger  Prelada  ,  cada  huma  das 

Vogaes,   íupondo,  que  perdia  o  feu  voto  (  por  tal  difpo- 
íiçaõ  da  Providencia  luperior   )   o  deu  a  Soror  Berenga- 
ria,  e  fahio  Abbadeça  com  todos  os  votos.   Foi  ouvida  a 

eleição  com  rizo,  e  com  deíprezo  de  todas j   Sò  Berenga- 

na  ,  entendendo  ,  que  era  vontade  de  Deos  ,  que  cila  go- 
vernai aquelle  Mofreiro  (  coufa  ,   que  nunca  lhe  havia 

entrado  na  imaginação  ,  )    pondo-fe    no  primeiro  lugar, 
mandou  ,  que  logo  lheobedeceífem  ,  como  a  íua  Prela* 
da.   Reílftiraõ  todas  obftinadamente.   Cheya  entaô  Beren- 
garia  de  luz    íbbrenatural  ,    voltando    para   o  cemitério 

com- 

wrMê 
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commom  ,  mandou  às  Religiofas  defuntas,  que  appare-D,a  &• 

ceifem  logo,  em  virtude  da  fanta  Obediência,  e  lhe  dèf-p  e 
fem  a  que  as  vivas  lhe  negavaõ.  Eis  que,  no  rnefmo  pon- 

to ,  fe  levantarão  lete  Religiofas  [  tantas  haviaõ  falleci- 

do  atè  entaõ  naquelíe  Mofteiro)  e  poftradas  a  íeus  pés  fc 

lhe  humilharão,  e  renderão  ,  como  fubditas  obedientes; 

Atónitas  as  vivas  com  acjucila  vizão  taô  rara,  e  eftupen- 

da  ,  cahiraõ  no  leu  erro,  e  naõ  ió  a  reconhecerão  Prela- 

da, mas  Santa  ,  e  como  de  ta!  he  ainda  hoje  venerada  a 

íua  memoria ,  e  a  íua  fepultura. 

11. 

FRcy  Egidio  da  Aprefentaçaõ  ,  Eremita  de  Santo  A- 

goliinho  ,  Lente  de  Prima  de  Theologia  jubilado 
na  Univerfidace  de  Coimbra  :  Eícreveo  trtz  tomos  dou- 

tiítimos  da  Bemaventurançri :  Hum  da  lmmaculada  Con- 

ceição da  Mãy  de  Deos,-  Outro  fobre  os  oito  livros  da  Fi 

fica  de  Arifl:ote!es ;  E  ch<-yo  de  virtudes  c  merecimentos, 
fallcceo  nefte  dia  ,  de  oitenta  e  fete  annos  ,   no  1616. 

N 
III. 

O  rnefmo  dia,  em  fexta  Feira,  a  fegunda  daQui» 

»efma,anno  de  1636.  fuecedeo  hum  cílupendo  mi- 

lagre no  Moíieiro  das  Reiigiofas  Agoftinha^  de  San- 

ta Mónica  de  Goa:  Havia  nclle  huma  Imogcm  de  Chrif- 
to  crucificado  ,  colocado  fobre  o  arco  do  Coro  ,  com  o 

icílo  para  o  rnefmo,-  Viaõ-íc  nella  algumas  imperf  içoens 

contra  as  regras  da   boa   efeultura  ,•    Mas  a  devoçaõ  das 

Religiofas,    reparando  pouco  nos  defeitos  da  a-te,  adora- 
va, com  efpecialiffímo  fervor,   naquclla  figura  ,  o  Divi- 

no Original  •>  Neíle  dia  ,  virão  muitas  das  mefmas  Religio- 

fas ,  cjue  a  Santa  Imagem  abria   os  olhos  ,  que  tinha  fe- 

chados antes,   e  que  o  corpo  íe  movia  ,  como  vivo,  c  que 

Jhe  corria  fangue  da  cabeça  ,  e  das  chagas  ,  diftinguindo- 

fe  tudo  com  muita  expreífaõ ,   c  repetindo-fe  a  maravilha 

muitas  vezes ;  A  qual  produzio  infinitas  lagrimas  ,  c  ter^ 

niífimos  affe&os  em  todas  as  Religiofai,c  em  outras  mui- 

Gg  tas 
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Dia  8,  ías  pefToas  de  fora,   que  concorrerão  a  ver  eíle  raro  pro- 

de     j.    • 

Fever.  dlS
10- 

IV. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1191.  nafceo  em  Coimbra 

o  Infante  Dom  AíFonfo,  primogénito  delRty  Dom 

Diniz,  e  da  Rainha  Santa  lfabel,  que  depois  foi  Rey  de 
Portugal ,   IV.  do  nome  ,   e  chamado  o  Bravo. 

v. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  116$,   nafceo  o  Infante  D. 
AíFonfo,   filho  fcgundo  dos  Reys  Dom  AíFonfo  IIÍ. 

e  da  Rainha  Dona  Beatriz  -,  Delle  diremos  no  dia  ,  em 
2.de  No- 

vembro, que  morreo. 

vi. 

N 

15.  de 

O  mefmo  dia  ,  anno  de  1634.  nafceo  em  VillaVi- 
çofa,   Corte  dos  Sereniííimos  Duques  deBargançao 

efclarccido  Príncipe  Dom  Theodozio,  filho  primo- 
génito dos  Senhores  Reys  (  entaõ  Duques  )  Dom  Joaõ,  e 

Dona  Luiza.   Puzeraõ-ihe  o  nome  de  Thtodozio  ,  em  me- 

moria do  clariííímo  Duque  feu  Avo  ,•    Viveu  poucos  an- 
nos  ,  e  nelles  deu  taõ  claras  provas  de  perfciriflimo  Prín- 

cipe, que  deixou  o  Mundo  cheyo  de  perennesadmiraçoens, 
o  Reyno  de  eternas  faudades.  As  fuás  acçoens  pertencem 

iíayo.    a  outro  dia. 

VII. 

NO  mefmo  dia ,  anno  de  1  5 1 5.  fahio  da  barra  de  Goa 

o  novo  Governador  do  Eftado  ,  Lopo  Soares  de  Al- 
bergaria, com  huma  Armada  de  trinta  e  fete  velas, 

de  portes  dirferentes,  com  mil  e  duzentos  Portuguezcs,  e 
oitocentos  Malavares,  na  volta  do  Mar  Roxo,  a  encon- 

trar-fe  com  outra  Armada  do  Soltao  do  Egipto  ,  que  fe 
prevenia  ( diziaõ)  para  paííar  à  índia  a  expulfar  delia  aos 

Chriftaos. 
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Chiftãos.   Chegarão  à  Cidade  de  Adem  ,  e  a  acharão,  deDia^. 

pouco  antes  combatida  por  Raes  Scleymaõ,  cjue  era  Ge-  _ 
neral   da  Armada  ,  que  Lopo  Soares  hia  bufeando.    Era 

Regulo  da  mefma  Cidade  hum  Mouro  chamado  Miramir- 
zan,   o  qual ,  vendo-fe  com  muita  gente  morta  nos  pre* 
cedentes  combates,  e,  o  que  era  mais ,  achando  fe  com 

grande  parte  dos  muros  derribados  ;  Quiz  fa2er  galanta» 
ria  da  neceíTídade ,  e  mandou  ofFerecer  as  chavts  ao  Go^ 

vernador ,  diículpando-fe  da  refiftencia  ,  que  havia  feito, 
trez  annos  antes  ,  a  Affonfo  de  Albuquerque,  com  dizer, 

que  efte  ufua  logo  da  violência    das  armas  ,   e  naõ  dera 

lugar  a  algum  conveniente    partido  -y    Acrecentou  ,    que 
agora  eflava  prompto   a  fogeitar-le  a  ElRcy  de  Portugal, 
de  quem  feria  dalii   por  diante  fiel  vaííailo  ,    e  pagaria  o 

tributo,  que  fofreíTem  as  fuás  rendas  ->  Ifto  dizia  o  Mou- 
ro i    -E  como  íe  a  fua  palavra  folie  algum  feguro  fiador  , 

aceitou  Lopo  Soares  o  ofFerecimento  ,  também  de  palavra, 

refervando  a  póííe  para  quando  voltaífe  da  empreza  prin- 

cipal $   Mas  nem  huma,  nem  outra  confeguio ,  como  lo- 

go ve;  emos.    Foi  profeguindo  a  jornada  com  icfelices  an* 
núncios  ,   porque  á  lua  vifta  fe  perdeu    o  Navio  de  Dcrn 
Álvaro  de  Caibro  com  quarenta  homens.    Por  híver  acha- 

do noticia  ,   que  Solcymaõ  eftava    ern  Judà  ,   ou  Guidóá , 
(  como  outros  lhe  chamaõ  )  Cidade  htuada  na  Ccíla  da 
Arábia,   de  bons  edifícios  ,  e  de  muito  trato,   navegou  a 

Iella  ,  e  foi  preciío  ancorar  a  huma  legoa  de 
 diítancia, 

por  naó  haver  fundo  baftante  para  os  vazos  mayores.  Di- 

latou o  defembarque  dous  dias,  que  le  paíTaraõ  em  con- 
faltas  ,  f.rvendo  ao  mefmo  tempo  as  murmuraçoens  dos 

íoldados  ,  impacientes  naquella  importuna  dilação  :  Em 

fim,  refolveo-fe,  que  naõ  convinha  atacar  a  Cidade,  por 
fer  couía  de  grande  rifeo  ,  e  de  nenhuma  importância, 

e  por  fer  ordem  expreífa  delRey ,  que  pelejaííem  com  a 

Armada  inimiga,  topando-a  no  mar,e  naõ  de  outro  mo- 
do. Toda-via  ,  queimarão  delia  dous  Navios  ,  e  hi  m  Ga- 

leão ,  e  com  efta  pequena  refukancia  ,  de  tanto  difpen- 
dio  ,  e  trabalho  ,  levarão  ancoras  ,  e  íe  fizerão  na  volta 

\de  Zeyla  ,  Cidade  íítuada  da  parte  de  Africa  ao  f.hir  das 

portas  do  Eílrcito  ,  e  foi  fácil  tomalla  ,   porque  fe  achava 

Gg  \]  com 
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DiaS.    com  pouca  gente,   por  andarem  os  moradores  divertidos 
,-  em  outra  guerra.   Também  o  íaco  foi  de  pouca  confíde- 

raçaõ  ,  porque  as  noticias  ,  e  o  temor  da  noíla  Armada, 

havião  Rito  retirar  o  mais  ptecioío.  Entregaraõ-na  ás 
chamas,  e  puzeraõ  as  proas  em  Adem.  Aiii  achou  o  Go- 

vernador ,  em  lng.ir  das  chaves  ofTerecidas  ,  grande  nu- 
mero de  canheens,  aííeftados  contra  cjuém  lhas  vieííe  pe- 

dir :  Achou  os  muros  levantados  ,  e  aífiftidos  de  muitos 

nvil  combatentes  ,  achou  novas  fortificaçoens  ,  e  novos 

reparos,  fó  naõ  achou  a  palavra  do  Mouro  ,  que  o  ha- 
via levado  o  vento.  E  parlando  efte  a  huma  horrível  tem- 

peítade,  lhe  tirou  o  cuidado  de  acometer  a  Praça, e  por 

vários  cafos,  com  perda  de  oito  centos  homens,  efem  al- 
guma importante  utilidade  ,  aportou  finalmente  em  Goaj 

Foi  pouco  felice  efte  Governador,  e  diminuio,  e  efeure- 
cco  muito  a  fua  fama,  o  haver  fuecedido  no  governo  ao 

famoíiífímo  Albuquerque.  Voltando  Lopo  Soares  a  Por- 
tugal ,  achou  tanto  deíagrado  em  EÍRey  ,  e  nos  Minií» 

tros,  e  Fidalgos,  que,  íem  detença,  íahio  da  Corte,  e 
íc  retirou  para  a  Viíla  de  Torres  Vedras.  Dalli  a  tempos 
o  mandou  ElRey  chamar,  e  elle  refpondeu  :  Dizey  a  Sua 

Alteza  ,  que  fe  me  manda  chamar  para  me  cortar  a  cabeça, 

que  nefla  Filia  tem  Pelourinho  -}  Se  para  me  tomar  a  fazetf 
cia  ,  que  là  a  tem  na  cajá  da  índia  j  Se  para  me  fazer  mer- 

cês ,  que  eu  as  efeufo,  Via~fe  tratado  com  deíprezos,  quan- 
do fe  con liderava  benemérito  ,  e  fò  por  defafogar  a  fua 

queixa,  naõ  duvidou  expor- fe  à  indignação  de  EÍRey  •  E 
EÍRey  deixando  o  na  fua  izençaõ,  nem  tratou  de  lhe  dar 

premio,  nem  caftigo. 

VIII. 

OmFr.  AfFonfo  Pires,  natural  da  Cidade  de  Évora  de 

iliuílridímas  famílias ,  foi  Religioío  da  Ordem  da  San- 
tiífima  Trindade,  que  profeífou  no  Convento  de  Santarém, 
o  primeiro  que  teve  em  Portugal  a  meíma  Ordem  ,  da  qual 
também  foi  o  primeiro  Provincial  neíleRcyno.  ParTou  a 
Bilpo  de  Évora,  que  invernou  trez  annos  iantamente  ate 
morrer  neíle  dia  do  anno  de  1339. IX. 
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TT  de 
ff*'  Fever. 

FR  Simaõ  das  Chagas,  natural  de  Lisboa,  filho  do  Con- 
vento de  Saõ  Domingos  da  meíima  Cidade,  paíToo  à  ín- 

dia Oriental  com  Dom  Fr.  Jorge  de  Santa  Luzia,  primeiro 
Bifpo  de  Malaca  j  e  naquellas  dilatadas  Ilhas,  e  Provindas 
pregou  oíagrado  Evangelho  com  grande  fruto,  e  erigio 
muitas  Igrejas.  Acreditou  Deo»  a  doutrina  ,e  fantidadedef- 
te  Apoílolico  Varaõ  com  muitos  milagres  em  vida, e depois 
da  morte, cjue  teve  nefte  dia  na  Ilha  deSolor  ,pelosannosde 
1580. 

«8§»  <S3»  «63>  «SS»  «§S*  <£§»«£***$►  «$9>  «SS»  <€â»<§§»«SS»  <£> 

NONO  DE  FEVEREIRO. 

I.  Sao  Fe  lis  Bi/p  o  ,  e  Confeffor, 
II.  Dom  Lopo  Dias  de  Soufa. 
III.  Vitoria  de  Felippe  de  Oliveira  na  Ilha  de  CeilaZ. 
I V.  Entra  Nuno  da  Cunha  à  força  de  armas  a  Ilha  de  Betb. 
V.  Dona  Maria  de  Guadalupe  Lancaltro }  e  Cardenas. 
VI.  Leonor  Marta, 

1 

1, 

AõFelis ,  fetimoArcebifpode Braga,  fingular  orna* 
mento  daquella  Primafial ,  e  igualmente  ditoío  no 
nome,c  na  fantidade  ,  paííou  nefte  dia  ,  fantiííimo 

ConfeíTbr ,  a  lograr  a  coroa,  cjae  naõ  tem  fim. 

11. 

DOm  Lopo  Dia*  deSoufa,  filho  de  Gonçalo  Dias  de 
Soufa  da  nobiliííima  familia  defte  apelido  ,  e  de  íua 

mulher  Dona  Maria  Telles  de  Menezes  ,  irmã  da  Rainha 

Dona  Leonor  Telles  ;  Foi  oitavo  Meftre  da  Ordem  de 

Chrifto  ,  e  hum  dos  mais  infignes  Cavalleiros  do  tempo 
delRey  Dom  Joaõ  l.  Seguio  as  partes  òo  mefmo  Rey  na 
%  defen- 
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Dia  9.  defcnça  do  Rtyno,   e  pertençaô  da  Coroa,   com  igual  fi- 
_     e     delidade,  e  valor.  Entrou  por  Caftella  cinco  vezes  cem  a .rever 

Cavallaria  da  lua  Ordem,  dando  bem,  que  fentir  aos  ini- 
migos em  repetidos  combates*  Achou-fe  na  tomada  de 

Ceyta  ,  onde  obrou  acçoens  dignas  de  memoria  perdurá- 
vel. Teve  de  Dona  Maria  Ribeira ,  numeroia  fucccffaõ, 

com  a  qual  emparenta  ,  e  íe  illuftra  amais  fele&a  nobre- 
za de  Portugal  •  Faleceo  neile  dia,  anno  de  1435.  Jaz  no 

Real  Convento  de  Thomar  em  nobre  íepultura. 

,  . 

iii. 

PE!os  annos  de  1610.  era  Felippe  de  Oliveira  Gover- 
nador do  Reyno  de  Jafanapataõ  ,  cujos  naturaes ,  naõ 

podendo  fofrer  fobre  fi  o  jugo  de  gente  eftrangeira  ,  e  ini- 
miga ,  íe  ajuntarão  em  numero  de  trinta  mil  para  expul- 
sarem dos  confins  daquelle  Reyno  aos  Portuguezes.  Ha- 

via-fc  feito  forte  o  Oliveira  cm  hum  Pagode,  e  nelle,com 
poucos  foldados ,  fe  defendeu  de  hum  tão  grande  poder 
por  muitos  dias,  até  que  foi  foccorrido  de  outras  Praças, 
que  dominávamos  naquclla  Ilha;  Entaõ  fahio  a  campo, 

c  fobre  hum  duníTimo  combate,  poz  os  inimigos  em  mi- 
feravel  confuzão  ,  e  precipitada  fugida  ,  com  morte  de 

hum  grande  numero.  Apenas  embainhava  a  efpada,  quan- 
do lhe  foaiao  pela  frente  os  inftrumentos  bélicos  do  Prín- 

cipe de  Ramancor  ,  que  com  outro  Exercito  vinha  foc- 
correr  aos  vencidos,  com  os  quaes  íe  havia  ligado.  Tra- 

vou fe  nova  batalha  ,  e  nella  fe  declarou  a  fortuna  ,  fe- 

gunda  vez,  a  noífo  favor,  ficando  prezioneiro  o  Prínci- 
pe. Não  tardou  muito  em  íahir-lhe  o  Rey  dasCarcas  com 

gente  de  refrefeo,  e  briofa  rcfolução,  prometendo  emenr 

dar  os  erros,  e  refarzir  as  perdas  dosCapitaens  preceden- 
tes ;  Mas  a  furiofa  impreííaõ  do  noífo  ferro  lhe  cortou 

os  brios  ,  e  abateu  a  arrogância  de  maneira  ,  que  houve 

de  voltar  as  coitas ,  deixando  o  campo  femeado  de  cor- 
pos mortos.  Outra  vez  fc  armou  o  melmo  Rey  ,  e  empe- 

nhando todos  os  esforços  do  feu  poder,  naô  arguindo  já 
a  infâmia  alhea,  mas  ancioío  de  remir  a  proprU>  buícou 

aos  Portuguezes,  reftado  a  morrer  ,  ou  vingar-le  ;  E  en- 
contrando fe 
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contrando-fe  com  elles  nefte  dia  ,  no  anno  já  de  lãn.DiaÇ}. 

fe  baralharão  huns ,  e  outros  ,  com  braviffimo  furor,  pre«F 
íiftindo  muitas  horas  vacilante  a  fortuna  ,  ca n fada,  ao cjue 
parece,  de  fe  inclinar  tantas  vezes  para  a  melma  parte; 
Mas ,  em  fim,  houve  de  fer  o  dia  noíTo,  como  o  haviaõ 

íido  os  paífados  ,  com  taõ  grande  mortandade  dos  infiris, 
que  dellcs  trouxerão  os  Portuguezes  ,  como  em  triunfo  J 

mil  cabeças,  nas  pontas  de  outras  tantas  lanças,  defpo- 
jo  verdadeiramente  horrível ,  e  com  vizos  de  cruel. 

IV. 

NAvegavaNuno  da  Cunha  , Governador  da  índia,  na 
volta  de  Dio  com  poderoia  Armada  ,  e  chegando  à 

Ilha  chamada  Beth  ,  íe  refolveu  a  não  deixar  aquelle  pa- 

draílo  nas  coftas.  Eílava  ella  prefniiada  de  dous  mil  Mou* 
ros  Arábios ,  e  Rumes ,  gente  efeolhida  j  E  a  fua  mayor  de- 
fenfa  confiítia  no  Forte,  e elevado  das  muralhas  ,  asquacs, 

fundadas  entre  altas  rochas,  deviaõ  mais  à  natureza,  cjue 

ao  artificio  j  Sobre  efta  grande  difficuldade  ,  acrecia  a  te- 
merária refoluçaÕ  dos  dcfeníores,  porque,  vendo  fobre  íí 

aquelle  poder  ,  ie  foraõ  todos  à  Mefquita ,  onde  raparão 
as  cabeças  ,  ceremonia  ,  com  que  fereiolvem  ,  c  ofTerecem 

a  perderem  a  vida  ,  pelejando  ,  e  fe  chamaõ  na  índia  ,  A- 
moucos.  Alguns,  com  tremenda  refoluçaõ,  lançarão  por 
fuás  mãos  em  grandes  fogueiras  as  mulheres ,  e  os  filhos,  e 
quanto  pofluiaõ;  Tal  era  a  defefperaçaõ ,  e  furor,  a  que 

os  havia  conduzido  o  eípirito  da  vingança,  Na  madruga- 
da deite  dia  ,  anno  de  i  5  3  1 .  atacarão  os  Portugur zes  a  Pra- 
ça com  extraordinário  valor,  e  foraõ  recebidos,  com  igual 

determinação:  Os  inimigos  offerecidos  ao  demónio  ,  naõ 

duvidavaõ  offerecerem-fe  à  morte,  e  alguns  houve, que  cor- 
rendo pelas  lanças,  que  os  haviaõ  atraveçado,  íó  rratavaõ 

de  morrer  ,  matando  $  Muitos,  vendo  ,  que  a  vitoria  fe  co- 

meçava a  declarar  pelos  Chriftãosjhiaõ  degolar  a  fuás  pró- 
prias mulheres,  e  ellas  de  boamente  oíFereciaõ  a  garganta 

ao  cutello ,  e  feito  efte  horrendo  facriíicio ,  voltavaõ  os  exe- 
cutores delfe  ,  a  facrificar  as  próprias  vidas  ao  rigor  do 

noífo  ferro  -y  O  qual  cortou  taõ  impetuofamente  pelos  ini- migos , 
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oitocentos,  por  cuja  caufa  foi  aquella  Ilha  chamada  dalli 

por  diante  ,  a  Ilha  doi  mortos:  Outros  com  mais  alegre  no- 
me ,  lhe  chamaõ  de  Santa  /ipolhmía  ,  por  (ucctoer  efte 

caio  em  feu  dia  ,•  Dos  noílos  morrerão  do7e,e  ficar aõ  mais 
de  cem  feridos:  Tomàraõ-!e  frflenta  peças  de  arcclharia 
de  vários  calibres,  e  tudo  o  cjne  a!li  era  edifício  íe  arrui- 

nou ,  e  poz  por  terra. 

D 
v. 

Ona  Maria  de  Gnadalnpe  Lancaftro  cCardenss  ,  fi- 
lha dos  Duques  de  Aveiro,  e  Torrrs  Neves,  Dom  Jor- 

ge de  Lancafltro  ,  e  Dona  Maria  de  Card^nas ,  Duquezade 
Maqueda  i  nafceo  em  Portugal  a  onze  de  Janeiro  re  1630. 
No  Reinado  de  FJRcy  Dom  Joaõ  IV.  paflfou  à  Corte  de 

Madrid  ,  onde  cazou  com  o  Duque  de  Atcos  ,  e  (e  diítin- 
guio  ,  e  brilhou  muito  com  os  dores  efpeckfos  da  fua  fer- 
moíura  ,  ediferição,-  e  muito  mais  com  as  preciofas  luzes 
das  grandes  virrudes  efpirituaes,  e  moraes  com  que  le  ador- 

nava. Teve  bom  conhecimento  dns  lingoas  Latina  ,  Ita- 

liana ,  Franceza  ,  Ingleza  ,  e  mu;ta  agudrza,  gr  ça;e  prom- 
ptidaõ  em  ditos  ,  c  rcpoítas.  Na  viva  guerra  ,  que  naquel- 
le  tempo  havia  entre  Portuga!,  e  Caííella,  a  convidarão 
pa^a  ver  huma  Comedia  ,  onde  íe  Uz  hum  EntjennzCaf- 
telhano  ,  em  que  tratavão  mal  de  pahvras ,  e  obras  a  hum 

Portugnez.  Huma  das  fenhoras  Caíh lhanas  voltando-fe 
para  a  noíía  Portugu  za  ,  com  alegria  lhe  diflfe:  MireVof* 
fi  Excellencia  ,  como  fe  tratan  acà  los  Portuguezes :  e  a  nof* 
la  Duqueza  lhe  refpondeo  com  femblante  grave:  Lo  que 

hafen  aqui  los  Efpanholes  a  los  Portugueses ,  e 'burlas  ,•  pêro 
lo  que  hafen  los  Portuguezes  a  los  Efpanholes  en  la  can.panha 
de  Alentejo  ,  es  deveras.  Foi  naturalmente  difercta  ,  varonil, 

liberal,  pia,  e  muito  elmoller.  Pelos  livros  da  fua  Conta- 

doria fe  liquidou  ,  que  em  vinte  annos  diftribuio  com  efmo* 
las,e  obras  pias  ha  n  milhaõ  ,  c  quinhentos,  e  trinta  féis 
mil  ,feteceotos,  e trinta  ,  e nove reaes;  naõ  entrando  nefta 

conca  quarenta  mil  ducados  ,  que  deu  para  a  Miííaõ  de  Afri- 
ca, que  naõ  permitio,  que  foffem  lançados  em  defpeza , 

porque 
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gou  a  devoção  doRofario,  que  fe  cantava  peias  ruas,  c^  e 
mandava  pendocns  ,  e  eftandartes  com  muitas  grozas  de 

contas  para  os  Curas  repartirem  pelos  meninos  ;  e  eíta- 
bcleceu  renda  para  annualmcnte  fe  diftribuir  pelos  pobres 
da  Viila  de  Tonijos  do  Eftado  de  Maqueda  ,  fazendo 
também  imprimir  muitos  livrinhos  da  Doutrina  Clinftã , 

qne  fe  repartiaõ  em  femelhantes  dias  pelos  meninos,  com 
o  fuílento  aos  pobres ,  para  de  melhor  vontade  acodirern 
aos  divinos  louvores.  Os  ornamentos  precioios  ,  e  mais 
ornatos  dos  Altares  de  todas  as  Igrejas  dos  feus  Eítados, 
e  de  outras  da  fua  deveçaõ,  corriaô  por  conta  da  fua  dei» 
ptza  ,  e  do  trabalho  ,  e  merecimento  das  fuás  mãos  ,  e 

criadas.  Augmentou  mais  quatro  Curas  ás  Igrejas  de  Al- 

pu  jarras  do  feu  padroado  ,  e  tftido  ,  confignando-lhes 
rendas,  e  pedio  ao  Arcebifpo  de  Granada  a  confirmação, 
deixando  a  feus  fuceíTores  livre  o  encargo  de  elegerem 
os  Curas,  dande-fe  os  lugares  a  concurço  ,  e  oppoíiçaõ, 
para  que  as  ovelhas  tivclTem  mais  ,  e  melhores  paílores. 

Foi  devociífima  da  Rainha  dos  Anjos  com  o  titulo  de  Gua- 
dalupe, e  mandou  ,  em  linal  da  fua  eferavidaõ  ,  gravar 

em  léus  braços  a  imagem  da  Senhora.  D>  baixo  dos  pès 

defia  mil  a  gr  of a  imagem  ,  que  he  hum  dos  mayores  San- 
tuários de  Hefpanha,  mandou  collocar  huma  carta  de  per- 

petua eferavidão  da  própria  letra,  e  langue,  em  feu  no- 
me ,  e  de  feus  filhos  Dom  Joaõ  Duque  de  Arcos  ,  e  de 

Maqueda  $  Dom  Gabriel  Duque  de  Banhos,  e  ao  prezen- 

te  Duque  de  Aveiro  ,•  e  Dona  líabel  Duqueza  de  Alva. 
Todos  os  annos  rendia  a  vaífala^em  da  fua  eferavidaõ  , 

mandando  á  Igreja  de  Guadalupe  quatro  per<gnnos,  que 
veília  ,  e  preparava  de  todo  o  nextlTario  para  o  caminho, 

com  huma  efpecial,  efmolla  para  offerecertm  em  feu  no- 
me ,  e  de  feus  filhos  ,  no  dia  da  Natividade  da  Senhora; 

e  deixou  renda  para  no  mefmo  dia  ,  em  todos  es  annos, 

hum  dos  Monges  do  Mofleiro  daquelle  Santuário  ofTere- 
ctr  ,  e  pagar  o  mefmo  feudo.  Antes  de  morrer  fundou 
renda  para  os  Miífionarios  da  China,  Japão,  e  Malavar^ 
e  fempre  foi  na  Corte  de  Madrid  ,  bemfeitora  de  todos  os 

Miílionarios,  e  procuradora  dos  requerimentos,  e  defpa- 
Hh  chos 
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Dia6.    chos  das  MiíToeng.  No  teftamento  cora  que  faleceo,  dei- 

xou huma  herdade  no  termo  de  Lisboa  para  fuftento  dos 

Miííionarios ,   que  paíTavão  ao  Oriente.  Deixou  cincoenta 
pezoa  todos  0$  annos  íobre  as  cafas  em  que  vivera,  para 

fuftenrar-íe  no  Império  da  China  hum  Milionário  da  Com- 
panhia de  JESU  }   declarando  por  ultima  vontade  »  que 

paliaria  o  Eftado  de  Maqueda  a  eíla  Religião  para   admi- 
niftrar  as  rendas  cm  benefício  das  Miííoens  da  índia.  Tam- 

bém deixou  ao  Hofpital  de  Elche   hum  moinho  de  trez 

pedras  para  fuílcnro  dos  pobres  da  Villa.    Fez  huma  doa- 
ção para  todas  as  Quintas  feiras  ,   e  outras  feitas  do  anno, 

fe  acenderem  cinco  tochas  de  cera    na   Igreja   do  Sacra- 
mento da  ViMa  de  Toirijos  -}  e  renda  feparsda  para  lim- 

peza da  Capella  ,  do  Alçar ,   de  Ornamentos  ,  Corporaes, 
e  toalhas.   Confignou  a  renda  de  hum  juro  de  fetecentos , 
cincoenta  mil  maravedis  para  reparos  ,   e  ornamentos  das 

Igrejas  do  Elado  de  Maque'a  ,    declarando  ,  que  todo  o 
íeu  rendimento  aplicara  em  utilidade,   e  ítrviço  das  Igre- 

jas.  Com  cilas ,  e  outras  muitas  cxcellentes  obras,   e  vir- 
tudes i   com  os  Sacramentos  da  Igreja;   com  repetidos,  e 

fervoroíos  actos  de   Fé  ,   Efperança  ,   e  Caridade  ,   faleceo 
preciofamente  em  hum  Sabbado    nefte  dia   do   anno    de 
171  y.    na  Corte  de  Madrid,  com  oitenta  e  cinco  annos 

de  idade.    Jaz  fepultada  na  Capella  mor   do  Morteiro   de 
Guadalupe,   aos  pés  da  miligrofa  imagem  da  Senhora. 

vi. 

NO  lugar  de  Sacavém,  termo  da  Cidade  de  Lisboa  fa- 
leceo nefte  dia  do  anno  de  171  8.  em  quarta  feira  hu- 

ma mulher  ,  chamada  Leonor  Maria,  de  idade  de  cento  , 

trinta,  e  quatro  annos,  havendo  fido  bautizada  na  Fregue- 
zia  de  Santa  Iria  no  de  1584. 

DECI- 
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DECIMO  DE  FEVEREIRO.    * 

I.  Dom  Payo  Peres  Corrêa, 
I  í.   Vitoria  contra  os  Reys  de  Cole ,  e  da  C^arceta, 
III.  Dom  Luiz  de  Amaral \  Cardeal, 
IV.  Padre  Pedro  de  Santa  Marta, 

1. 

OM  Payo  Peres  Corrêa  ,  Portuguez  ,de  quem 
jà  diíTemos  a  nove  de  Janeiro,  nafceo  de  no- 
biliííímo  fangue   na  Cidade  de  Évora  ,   íens 

pays  fe  chamavao  Pêro  Pires  Corrêa,  c  Do- 
na Dordea  Pire*  de  Aguilar.    Foi  Meftre  da 

Ordem  de  San-Tiago  em  toda  Heípanha ,  Capitão  excel- 
lente,  e  grande  ,  fem  controvcríía,  entre  os  mayorcS;  Foi 
igualmente    f a  mofo  cm  vitorias  ,  e  conquiftas.    Redemio 

muitas  Praças  em  Portugal,  e  Caftella  do  jugo  dos  Mou- 
ros. No  cerco  ,  e  expugnação  de  Sevilha,  obrou  proezas 

dignas  de  immortal  nome.   Na  batalha  de  Lerena  ,  vendo, 
cjue  entrava  a  noite  a  favor  dos  infiéis,   que  começavao 
a  fer  vencidos  ,  implorou  ,  e  confeguio  do  Ceo  ,  que  fe 
dilatafle  o  dia  ,   quanto  baftou  a  rompellos  inteiramente. 
Na  meíma  occaííaõ  ,  padecendo  os  íeus  grande  falta  de 

agoa  ,  batendo  com  a  lança  em  hum  penhafco  ,  reme-» 
diou  copiolamente  aquella  falta  j   Renovando, na  primei^ 
ra  acção,  a  memoria  de  Jozué;  A  de  Moyzéi ,  na  fegun- 
da.  Era  Hefpanha  pequena  Esfera  ao  feu  valor  ,  paífou  a 
Conftantinopla  em  foccorro  de  Baldoino  ,  e  mereceu  com 
acçoens  gtoriofas  os  aplaufos  Imperiaes ,  os  favores  Pon- 

tifícios. Voltando  a  Portugal  faieceo  nefte  dia  ,  anno  de 
1175.   em  fanta  velhice,  coroado  ,  não  menos  de  virtu- 

des heróicas  ,   que  de  gloriofos  triunfos.  Na  Sé  de  Évora 
fe  faz  ncíle  dia  hum  anniverfario  por  fua  alma. 

Hh  ij  U. 
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de  II rever. 

NO  raefmodia,  anno  de  1569.  fendo  Vice-Rey  da 
índia  o  famofo  Dom  Luiz  de  Ataide  ,  confeguirão 

os  inílgnes  Capitães  Dom  Paulo  de  Lima ,  e  Martim  Af- 
fonfo  de  Mello  huma  celebrada  vitoria ,  com  ííngular  re- 

putarão das  noíías  armas ,  e  terror  dos  nofíos  inimigos,  prin- 
cipalmente dos  Reys  de  Cole  ,  e  daC,arceta,  que  então, 

unidos  em  noíTo  damno,  infeftavão  com  frequentes  furtidas 
as  terras  circunviíinhas  a  Baçaim  ,  fiados, não  tanto  nofeu 

poder, como  no  pouco  ,  com  que  fe  achava  aqueila  no- 
bre Cidade.  Tratou  o  Vice-Rcy  de  acodir  com  prompto 

remédio  ás  infolentes  oufadias  daquelles  bárbaros,  e  orde- 

nou a  Dom  Paulo  de  Lima,  que,  junto  com  Martim  Af« 
fonfo,  os  foííe  caíligar  -y  Juntos  hum  ,  e  outro  Capitão,  e 
conformes  em  ânimos,  e  intentos,  íahirão  a  campo  com 

mil  Portuguezes  ,  dosquaeserão  duzentos  de  cavallo  ,  e  oi- 
tocentos de  pé,  aííiílidos  de  grande  numero  de  naturaes  da 

terra  ,  fogeitos  â  noífa  jurifdição,que  geralmente  cm  ícme- 
lhantes  occaíioens  ,  mais  fervião  ao  vulto,  que  ao  alento 

das  noffas  tropas  -y  Poílas  ellas  em  ordem  ,  íegundo  a  dif- 
ciplina  daquelles  tempos ,  íe  fizeraõ  na  volta  do  inimigo, 

que  achàraõ  cuberto  de  bem  reguladas  fortificaçoens ,  guar- 
necidas de  dous  mil  Infantes,  e  quatrocentos  cavallos,  e  de 

groíía  artelharia  ,  e  de  todo  o  género  de  armas.  Parecia 

temeridade  o  affalto  lobre  tanta,  e  taõ  poderofa  preven- 
ção ,  e  com  tanta  dtíigualdade  ,  e  difTerença  de  numero, 

e  fitio  j  Mas  as  grandes  difliculdades  íaõ  as  que  mais  exci- 
taõ  ,  ealvoroçaõ  aos  coraçoens  grandes:  Taes  eraõosdos 

noflos  Capitães,  taes  os  dos  noíTos  foldados  :  AíTím  fe  ar- 
rojarão com  as  lanças  ,  e  efpadas  nas  mãos  aos  quar- 

téis dos  Mouros,  que  do  primeiro  Ímpeto  degolarão  cem, 

e  animados  com  efte  felice  principio  de  vitoria,  profegui* 
raõ  com  taõ  gentil  brio  ,  que  dentro  em  poucas  horas  de 
combate  ,  íe  puzeraõ  os  inimigos  em  fugida  ,  deixando 
grande  numero  de  mortos.  Mas  como  feja  condição  das 
coufas  humanas  naõ  haver  íobre  a  terra  gofto  perfeito  ,  fuc* 

cedeo,  que  Manoel  Ferreira  de  Figueiredo  ,  nobre  Cavallei- 
ro. 
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ros  ,  osquaes  efperando-o  em  hum  paíío  cftreito,  voltarão       f 
fobre  elle ,  e  o  paíTáraõ  à  efpada  ,  c  a  alguns  que  o  fegniaô, 
poftoque  pelejarão  largo  tempo  em  fua  defcnfa,  obrando 
façanhas  eftupendas» 

iii. 
DOm  Luiz  de  Amaral  ,Bifpo  de  Vizeu,  achava-fe  no 

Concilio  de  Baziléa  pelos  annos  de  1433.  e  feguio 

as  partes  do  mefmo  Concilio ,   nas  controverfias  ,  que  re- 
creccraô  entre  efte  ,  e  o  Papa  Eagenio  IV.    Fazia«le  tão 
eftimavel  o  talento  ,  e  valor  do  Bifpo  Dom  Luiz  ,  que  oi 

Padres  do  Concilio  o  mandarão  a  Conítantinopla,  Cor- 

te dos  Emperadorcs  Gregos,   para  que  folicitafle  com  to- 
das as  diligencias  poííiveis  a  finda  do  Emperador  Joaõ  Pa- 

leologo  a  Bazilèa.   Ao  mefmo  tempo  mandou  Eugénio  ou- 
tro iniigne  Portuguez ,    Dom  Antão  Martins  de  Chaves, 

Bifpo  do  Porto  ,  íblicitar  a  vinda  do  mefmo  Emperador 

para  Florença  ,  onde  entaõ  affiítia  o  Pontífice,   e  para  on- 
de havia  convocado  novo  Concilio  j    Cafo  he  digno  de 

grande  admiração  ,   que  hum  ,   e  outro  empenho   [  fen- 
do ambos   de  iumrna  importância    I  íe  encomendaflem  a 

dous  fogeitos  Portuguezes,-   Tão  activos,   e  brioíos  ,   cof- 
tumão  íer  os  filhos  deita  heróica  nação  ,  e  muit-j  mais  fo- 

ra da  Pátria.   Acharão-fe  ,   pois,    naquella   Corte  es  dous 
Bifpos  Portugutzes,   do  Porto,   c  de  Vizeu,   contenden- 

do hum  com  outro  com  grande  ardor,  e  dando,   que  ar- 
guhir  aos  Gregos,  os  quaes  juft  mente  fe  riaõ ,  de  que  es 

convidaífem  á  união  com  a  Igreja  Latina,   aquelles  mef- 
mos,   que  eílavão  reciprocamente  tão  defunidos,   e  op- 
poftos  entre  íi.   Prevaleceo  ,  em  fim  ,  a  parte  de  Eugénio, 

e  foi  o  Emperador  conduzido  a  Florença  ,  como  referi  ceoA- 

mos  em  outra  parte  ,   e  agora  nao  he  do  noffo  aíTump-berto  ,iv- m     ~  1      -n       -it  r        r  -  1         •  único  cap- 
tO.   Preíiítirao  os  de  Bazilea  na  lua  íeparaçao,   e  dezejan*  2.1. 

do  conciliar  a  graça  ,e  favor  de  vários  Príncipes  da  Chrif- 
tandade  ,  elegerão  para  eíte  fim  repetidas  vezes  o  Bifpo 

Dom  Luiz  ;  O  qual  foi  por  Legado  ao  Emperador  deA- 
leminha  Alberto,  e  a  Felippe,e  Francifco  ,  Duques,  o  pri- 

meiro 
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Dia  io.  rneiro  de  Borgonha,  o  fecundo  de  Bertanha,  c  .voltando 
r  deflas  enibaxadas,  com  alguns  companheiros,  foraõ  todos 
rever  " 

prczos,   por  ordem  do  Pontífice  Eugénio  j  Os  que  fizeraÕ 
a  pnzaõ  ,  oífereciaò  de  boa  vontade  a  íoítura  ao  noíío 
Bifpo,  mas  elle,  com  animo  fuperior,  naõ  cjuíz  admitir 

acjuelia  fingularidade,  em  prejuízo  dos  que  o  acompanha- 
vaõ:  Ficou  prezo  com  os  mais,  e  pouco  depois,  com  el« 
les  ,  teve  modo  de  fair  da  prizaõ  ,  e  voltar  a  Baziléa.  Al- 
Ji  achou  âquelles  Padres,  cada  vez  mais  obftinados ,  epaf- 

fou  a  ta!  extremo  a  íua  porfia,  que  por  hum  foiemne  De- 
creto depuzeraõ  da  foprema  Cadeira  ao  verdadeiro  Pon- 
tífice Eugénio,  e  collocáraÕ  nclla  a  Amadeu,  Duque,  que 

fora  deSaboya,  o  qual ,  com  o  efpeciofo  nome  de  Feliz  V. 
fe  fez  chamar  Pontífice,  e  para  mayor  demonílraçaõ  dos 

poderes,  que  aífectava,  nomeou  vários  Cardeaes,  e  entre 
elles  ,  ao  Bifpo  de  Vizca  D.  Luiz  de  Amaral.  Naó  pode  ne- 
garfe,  que  errou  gravemente  o  Bifpo  D.  Luiz  ,  emfcguir  as 

partes  daquellePíeudoconcilio  ,  e  do  novo  Antipapa  •  Mas 
tem  a  única  defeulpa,  de  que  errou  com  muitos,  po/que  eraõ 

muitos  os  Prelados ,  e  Príncipes  ,  que  feguiraõ  o  meímo  par- 
tido. Logrou  o  Bifpo  Dom  Luiz  poucos  mezes  a  fuppofta 

dignidade  ,  e  fe  vivera  arè  o  tempo  deNiculaoV.  íem  du- 
vida feria  verdadeiro  Cardeal  ,  porque  o  dito  Pontífice  con- 

firmou a  todos  os  que  havia  feito  Amadeu  ,  e  íobreviveraõ  a 
Eugénio.  Morreu  o  Bifpo  Dom  Luiz  nefte  dia  ,  anno  de 
1444. 

IV. 

O  Padre  Pedro  de  Santa  Maria,  natural  da  Cidade  de 

Braga  ,  Cónego  fecular  da  Congregação  de  Saõ  JoaÕ 
Evangelifta  ,  Theologo,e  Pregador  Apoftolico  j  exercitou 
eílefanto  minifterio  com  grande  eípirito,  e  fruto,  trinta, 
e  cinco  annos.  Na  Cidade  do  Porto  íahia  com  os  meninos 

das  efcollas  em  forma  de  Prociífaõ  pehs  ruas  ,e  praças,  on- 

de fubido  a  lugar  alto,  eníinava  com  admirável  zejo  ,  e  fer- 
vor adoutrina  Chriíláa  \  e  de  volta  com  os  pecuenos  a- 

preadiaô  também  os  grandes,  que  o  ouviaõ;  que  nefta  parte 

muitos  grandes  faò  me  uinos.  O  mefmo  enílno  dava  na  por- 
tada do  feu  Convento  aos  pobres  na  hora  ,  que  lhe  repartia 

a  eí* 
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a  efmola  •  O  mefino  hia  fazer  à  cadeya  ,  e  ao  hofpital ,  c  cm^,a  ,a» 
ambo&  tftcs  lugares  eraílnava  a  doutrina ,  efempre  açora pa-- 

nnada  com  alguma  obra  de  miiencordia.  Com  eiras  glo- 
riofas  acçoens,  e  mais  virtudes  de  que  era  adornado,  ad- 
quirio  gloriofo  nome,  e  efpecialmente  o  de  Padre  da  Dou- 

trina. Foi  muito  dado  áoraçaõ  mental,  e  nella  lhe  fez 
o  Senhor  grandes  favores:  hum  delles  foi  revelarlhe  o  dia 
da  fua  morte,  que  teve  precioía  neíre  dia  do  annp  de  1  564. 
no  Convento dcSanto  Eioy  do  Porto.  Compoz  hum  Con- 
feílionario  para  inftrucçaõ  de  Confeífores  ,  e  Penitentes; 
e  huma  Cartilha  para  informar  a  rodos  nos  myfterios  da 
Fé ,  cujo  titulo  he :  Ordem  ,  e  Regimento  da  vida  Chrtflã  ;  e 
huma  ,  e  outra  obra  $  pequenas  no  volume  >  mas  grandes 
na  lubftancia  j  fe  impnmiraõ  cm  Coimbra  na  Oííícina  de 

]oaõ  Alvares  ,  anno  de  1  5  5  5.  e  foraõ  as  primeiras  que  dcC- 
te  aíítKiipto  fe  imprimirão  nefte  Rcyno. 

UNDÉCIMO  DE  FEVEREIRO. 

I.  A  Infante  Dona  Felippa  filha  du  Infante  Dom  Pedro, 

II.  0  Beato  I'rey  Pedro  da  Guarda, 
III.  CelebraÕ  Je  os  defpofmos  da  Rainha  Santa  com  EIRey  D, 

Diniz, 

IV.  Primeiro  principio  da  Unirei  fida  de  de  Coimbra. 
V.  Repetidos  combates  em  Ceilão  ,  e  conquifta  da  Cidade  de 

Ceitavaca. 

VI.  Pr.  Manoel  da  Encarnação. 

1. 

Infante  Dona  Felippa  ,  falha  dos  Infantes  Dom 
Pedro  ,  e  Dona  iíab.l ,  neta  d^lRey  Dom  Joaõ 

I.  e  da  Rainha  Dona  Felippa,  de  quem  her- 
dou com  o  nome  as  virtudes;  Foi  ornada  de 

ílngolares  perfdçocns  naturaes  ,  e  adquííitas. 

Teve  grande  noticia  das  feiencias  ,  e  naõ  menos  daa  lin- 
goas:  Soube  com  perfeição  a  Latina,  e  aFranceza  :   Da- 

queila, 
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Diaii.qaella  ,  traduzio ,  e  publicou  algumas  obras  de  Saõ  Lou- 
áe  renço  Juftiniano.  Deita  ,  hum  livro  de  Evangelhos ,  eho- 

*  milias.  Compoz  mais  outros  tratados,  moítrando  em  to- 
dos muito  fiogular  piedade,  e  erudição  naõ  vulgar.  Inf- 

truhio  no  caminho  da  perfeição  a  Princeza  Sinta  Joanna, 

e  foi  fumma  gloria  da  Mcftra  huma  diícipula  de  taõ  eleva- 
da fantidade  :  RecoUieu-fe  no  Real  Convento  deOdiveU 

la«,onde?íem  profeííar  a  vida  religioía  ,  viveu  em  religio* 
fiííimaobfervancia  ,  e  morreu  ditoíamente  nefte  dia  ,  anno 

de  1493.  Jaz  fepultada  naSacriftia  do  mefmo  Morteiro. 

11. 

O  Beato  Fr.  Pedro  da  Guarda,  natura!  da  Cidade  defte 

nome  ,  Rcligiofo  Leigo  da  (agrada  Religião  dos  Me- 
nores, Varaõ  de  íimplicidjde  fanta  ,  e  de  heróica  fantida- 

de :  Obrou  em  vida  grandes  maravilhas,  e  depois  da  lua 
morte  as  experimentaó  continuas  os  Fieis  ,  que  impíoraò 
a  fua  interceííao.  A  piedade  dos  mcfmos  Fieis  lhe  rende, 
mais  ha  de  dous  fceulos  ,  veneraçoens  de  Santo,  e  cómoda 

tal  íaõ  eftimadas  as  fuás  Relíquias,  e  os  feus  ictratos.  Suc- 
cedeo  lua  dirofa  morte  nefte  dia  no  Convento  de  S.  Ber- 

nardino da  Ilha  da  Madeira,  anno  de  1  jo  j.  com  fetenta  de 
idade,  e  quarenta  de  Religião. 

iií, 
■ 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1281.  fe  celebrarão  na  Ci- 
dide  de  Barcelona,  prefente  Elíley  Dom  Pedro  de 

Aragão,  e  toda  a  Corte ,  os  fciices  defpoforios  da  Infante 
Dona  Ifabel ,  fua  filha  ,  com  EiRey  Dom  Diniz  de  Portu- 

gal,  cuja  peífoa  reprefentárão  trez  Fidalgos,  que  o  mefmo 
Rey  mandara  por  íeus  Embaxadores  para  efíe  erTeito. 

iv.  I 

NOmefmodia,  anno  de  1288.  inílituhio  ElRey  Dom 

Diniz,  em  hum  Congreífo  de  todos  os  Prelados  ,  e 
Ricos  homens  do  Rey  no  ,  a  Univerfidade  de  Coimbra, 

pa-
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para  a  qual  havia  convidado,  com  grandes  partidos,  os  Dia  i  u 
homens  mais  fabios  da  Europa:  Dous  annos  depois  ,  foi  . 

confirmada  a  dita  Univeríidade  pelo  Summo  Pontirice  Ni- 

colao  IV.  Donde  fe  prova  ler  a  mais  antiga  (  entre  as  con- 
firmadas por  Breves  Apoftolicos)  que  todas  as  de  Heípa- 

nha  ,  e  de  toda  a  Chriftandade,  exceptuando fó  asdePa- 
riz  em  França,  Oxonia  em  Inglaterra,  Bolonha  em  Itália. 

Da  fua  íegunda  inftituição  diremos  em  outro  dia.  tubro°U 

v. 
COrria  oarno  de  1549.  quando  o  Madune,  Rcy  de 

Ceitavaca  na  Ilha  de  Ceilão,  fe  levantou  contra  fea 

irmaõ  o  Rcy  de  Cota ,  por  efte  fer  amigo  dos  Porruguezes, 

e  lhe  tomou  muitas  terras,   e  fez  outras  grandes  hoílilida- 
des,   e  vexaçoens :  Recorreu  o  afligido  Príncipe  por  feus 

Embaxadores  ao  Governador  da  Índia  (qut  entaõ  era  Jor- 
ge Cabral)  a  pedirlhe  foccorro ,  que  D  Governador  lhe  con- 

cedeu ,  mandando-lhe  Dom  Jorge  de  Caftro  com  feifecn- 
tos  Portuguezes ,  em  que  entravaõ  muito  illuftres  Cavai- 
leiros.  Encorporado  Dom  Jorge  Com  o  de  Cota,  e  feguido 
efte  de  cinco  mil  comb.  tentes,  com  que  fe  achava,  prom- 
ptos  ,   e  bem  armados,   fe  fizeraõ   na  volta  de  Ceitavac3; 

Mas  atraveçavaõ-ie  trez  impedimentos ,   que  pareciaô  in« 
íuperaveis,   quaes  erão  outras  tantas  fortiílimas  tranquei- 

ras, que  appareciaô  diante,   bem  terraplenadas,  e  guar- 
necidas de  numeroíos  combatentes ,  e  reforçades  canhoens, 

e  de  todos  05  outros  meyos  ,  e  artifícios  ,   que  fervem  a 
defTenfa,  e  ofFtnfa.     Era  precizo  ,    (  por  não  haver  outro 
caminho)  ou  abrillo,  rompendo  tantas  dificuldades ,  ou 

ceder  do  intento  principal  :  Seguio-fe  o  que  o  brio  acon- 
celhava ,  e  pedia  a  reputação.    Atacarão  os  noffos  neíle 
dia  ,  no  anno  de  1  5  50.  a  primeira  tranqueira  ,  eneonftan- 

do-lhe  efeadas  por  baixo  de  dilúvios  de  fogo  ,   e  ferro  ,  e  a 
pezar  de  huma  oppofiçaõ  obftinada,  faltarão  da  outra  par- 

te j  onde  fe  batalharão  com  os  defenfores  ,  que  eraõ  em 

muito  mayor  numero,  e  tiveraõ  huma  cruel  batalha,  que 
durou  muitas  horas.  O  de  Cota  entrou  também ,  e  feguin- 
do  o  noíío  exemplo ,  cerrou  valerofamente  com  os  inimigos, 

li  qoe 
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Diaii.qae  fora5  póíl^s  em  fugida,  menos  os  que  ficarão  eílirados 

F  no  campo  j   No  ouro  dia  deraõ  fobre  a  fegunda  tranquei- 
ra ,  com  igual  perigo  ,  e  com  fucceííb  igual.  No  tercei- 
ro (  crecendo  com  os  dias  as  vicorias  )  cahiraõ  íobre  a 

terceira,  que  era  muito  mais  forte,  que  as  duas,  por  cf« 
tar  mais  perto  da  Cidade ,  e  ter  o  Madune  nclia  o  mayor 
nervo  do  íeu  poder.  A  pi  obrarão  os  noffos  eftupcndas 

proezas,  fendo  fcmpre  os  mefmos  contra  inimigos  a  ca» 
da  paíío  difTerentes ,  e  fcmpre  mais  em  numero  -t  Venci- 

da, porem,  efta  ultima  diíficuldade  ,  fahiraõ  finalmente 
a  campo  aberto ,  onde  o  Madune  os  efperava  com  todas 
as  fuás  gentes,  reíoluto  a  huma  batalha  campal,  por  ie 

ver  reduzido  à  rigorofa  alternativa  de  ou  vencer  ,  ou  per- 
der-fe.  Na  mefma  fe  vião  os  Portoguezes,  porque  no  ca- 
fo  de  algum  fucceíío  infelice ,  ficava-lhe  quaíi  impoífível 
a  retirada,  por  fe  achatem  tão  entrados  no  paiz  inimigo. 

Pelejarão  huns,  c  outros  com  aqaella  fúria  ,  ou  deleipe- 
raçiõ  ,  a  que  os  arrebatava  o  aperto  ,  em  que  fe  viaõ.  Naõ 
duvidava  o  perder  as  vidas  ,  onde  não  as  podiaõ  confer- 
var,  fcnao  vencendo.  Pur  entre  dilúvios  de  fogo  labora- 

va o  ferro  em  diíferentes  formas  ,  mas  cem  eífeitos  feme- 

lhantes ,  quaes  eraõ  golpes  cruéis,  corpos  ddpedaçados, 
e  rios  de  fangue.  O  eftrondo  das  vozes,  e  ofom  pavoro. 

zo  dos  inftrumentos  bélicos  abalavão  as  penhas  ,  quanto 
mais  os  coraçoens.  Tudo  era  ruína,  tudo  eftrago  ,  até 

que  a  fortuna  fe  declarou  a  noífo  favor  ,  e  os  inimigos 
rotos,  e  desbaratados,  nos  deixarão  nas  mãos  a  vitoria, 

e  a  Cidade.  Era  ella  das  mais  poputofas  da  Aíia  ,  íituada 
entre  quatro  ferras  ,  e  cortada  de  hum  caudaloío  rio, 
compoíra  de  nobres  edifícios  ,  a  que  fervia  de  coroa  ,  e  em 

lugar  eminente,  o  Palácio  de  ElRcy  ,  obra  fumptuoílíTi- 
ma,  que  fó  dava  ventagem  a  hum  Pagode,  que  alli  ha- 

via de  tão  eílupenda  fabrica  ,  que  mais  de  dous  mil  offi- 
ciaes  empregarão  nella  o  trabalho  continuo  de  mais  de 
vinte  annos.  Foi  riquiflimo  o  defpojo  ,  em  que  os  noííos 

recompenlaraò  bem  os  trabalhos ,  e  perigos  daquella  cm- 

preza. 

VI. 
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251 
Dia  if. de 

Fe  ver. 

NEfte  dia,  anno  de  1710»  em  Domingo,  faleceo  no 

Convento  de  São  Domingos  de  Lisboa  ,  com  oiten- 

ta e  quatro  annos  deidade,  o  Padre  M-ftre  Frcy  Manoel 
da  Encarnação  Pontevel  ,  natural  âà  Villa  deíle  nome , 

Provincial  cjue  foi  da  fagrada  Oídem  Dominicana  nefte 

Reyno  de  Portugal ,  Va*ao  de  muitas  letras,  e  virtudes. 
Explanou  em  quatro  tomos  impreííos  o  Evangelho  de 
São  Matheus,  com  tao  grande  aceitação  dos  Throíogos, 

e  Eícriturarios  ,  que  em  fua  vida  era  allegsdo  nos  Púlpi- 
tos, e  nas  Cadeiras  com  o  titulo  de  Doutiííimo  ,  e  mere- 

ceo ,  que  o  Geral  da  fua  Religião  lhe  efcreveffc  pela  mef- 
ma  razaõ  cartas  de  honra,  e  agradecimento. 

<«§>  <$5>  «61*  *§*>  *§S>  «S>  «$***5»  «SS»  «$§>«£ s»4£S>  «5>  «5> 

DUODÉCIMO  DE  FEVEREIRO. 

I.  0  Beato  Calidonio  Bifpo  ,  e  ConfeJ/lr. 
II.  No\>as ,   e  ejlu pendas  maravilhas  do  Santo  Ckrijlo  de  Goa, 
III.  A  Rainha  Dona  Catharina  mulher  de/Rty  Dom  João  III, 

IV.  De  fende- fe  ,  com  fingular  valor  ,   a  Cidade  de  Cota  na 
Ilha  de  Ceilão  -y  Sendo  Capitão  daquella  Fraca  Fe-* 
dro  de  Ataíde. 

V.  Entradas  de  Suas  Magefiades ,  e  Altezas  em 'Lisboa, 
kVí.   Sentencea-fe  a  demanda  da  Cafa  de  Aveiro. 

Vil.  Frey  Luiz  da  Cruz, 

1. 

ESTE  dia ,  pelos  annos  de  61 1.  paflou  ao  !o« 
aro  da  Coroa  immortal  o  Beato  Calidonio,  Bif- 

po  de  Braga,  Varaõ  infigne  em  fantidade  ,  c 

de  profundiílima  doutrina,  grande  perfegui- 
dor  dos  heregcsNovaciannos,  contra  os  quaes 

efereveu  varias  obras,  e  outras  a  aíTumptos  difTerentes,  que 

o  tempo,  e  a  inércia  dos  antigos  fepultou  no  eíquecimen- 
Ii  ij  to. 

1 



Fe  ver. 

252  ANÍSIO  HISTÓRICO 
Dia  8.  to.  Saõ  Cyprianno  lhe  efcrevia  repetidas  vezes  de  Africa, 

e  Calidonio  a  elle,  comunicando-le  ambos  a morofa men- 
te, como  taõ  femelhantes  nos  geoios ,   c  no  zelo  da  Fè. 

11. 

TiCde  os  oito  de  Fevereiro  de  1636*.  atè  os  doze  do 
meímo  mcz,e  anno,fe repetirão,  por  vezes ,  as  mara- 
vilhas fuecedidas  naquelle  dia,  na  Imagem  deChrifto  cru- 

cificado, que  fe  venera  no  Mofteiro  das  Religiofas  de  San- 
ta Mónica  da  Cidade  de  Goa  •  Mas  nefte  dia,  em  que  efta- 

mos  ,  ainda  foraô  mais  portentofas ,  e  mais  publicas: 
Porque  concorrendo  povo  innumeravel ,  viraõ  todos  ,  que 
a  Imagem  voltava  algum  tanto  o  roftopara  a  igreja,  eque 
abria  os  olhos  ,  e  que  da  cabeça  ,  e  chagas  ,  lhe  corria  fan- 
gue.  Foi  examinada  efta  maravilha  pelo  Bifpo  Dora  Frey 

Miguel  Rangel »  que  entaõ  governava  aquelle  Arcebifpa- 
do ,  e  pelos  Inquifidores  do  Santo  Oíficio  ,  e  pelas  pelíoas  de 
mayor  authoridade  ,  e  graduação,  que  havia  na  índia, 
por  aquelles  tempos  ,  e  calificada  por  coufa  fobrenatural ,  e 
milagroía  -y  Ficou  a  Santa  Imagem  fem  os  erros  ,em  que  ha- 

via cahido  oEfcultorj  E  fendo  hum  delles  ter  os  joelhos  le- 
vantados em  demaíia,  fe  eftendeu  de  modo  ,  que  ,  levando, 

c  dilatando  o  cravo  dos  pès  em  diftancia  de  quaíi  hum  pal- 
mo, ficou  em  devida  proporção:  Os  olhos  lhe  ficàraõ  en- 

tre abertos,  e  fechados,  e  toda  a  Imagem  frefea,  e  luzida, 

eoroílo,  que  dantes  olhava  direitamente  para  o  Coro  ,  fi- 
cou inclinado  para  a  parte  direita,  em  forma,  que  da  Igre- 

ja fe  pôde  ver  ametade. 

iii. 

A  Rainha  Dona  Catharina  ,  mulher  delRey  Dom  Joaõ 

III.  filha  delRey  Felippel.deCaftella,  eirmãde  Car- 
los V.  Foi  Princeza  de  fingulariííírnas  virtudes ,  de  quem  af- 

firmava  feu  ConfeíTor  o  Padre  Miguel  Turriano  da  Compa- 
nhia de  Jcfu  ,  que  nunca  vira  alma  mais  pura.  Foi  dotada 

de  grande  prudência,  manfidaõ  ,  epiedade:  Grande  eímol- 
ler,  muito veneradora  das  coufas  íagradas,  e  das  peífoas  Re* 

ligiofas. 
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ligioías.    Enriqueceu  muitas  Igrejas, e Conventos  com  pre-Dia  n< 

de 

Fe  ver» 
ciofos  dons.  Edificou  o  Mo fteiro  de  Freiras  da  primeira  re- 

gra de  Saõ  Francifco  ,  na  Cidade  de  Faro  ,  e  lhe  chamava  o 

leu  Relicairo.  Foi  íingular  devota  da  Santa  do  feu  nome ,  a 

gloriofa  Virgem  ,  Martyr,  e  Doutora  Santa  Catharina,  c 

lhe  edificou  a  Igreja  Parrocjuia! ,  que  a  mefma  Santa  tem 
nefta  Corte.  Amou  com  terniílímos  arTectos   a  ElRey  feu 

marido ,  com  quem  viveu  em  tal  conformidade ,  que  pare- 
cia morar   em  dous  peitos  hum  fó  coração.   Vendo  huma 

vez  a  ElRey  refentido ,  por  lhe  dizerem  :  Que  certo  Fi- 
dalgo falara  da  fua  peffoa  com  menos  attençaõ  ,  lhe  diííea 

Rainha  eftas  palavras,  que  foraÕ  muito  celebradas  naquel* 

le  tempo,  e  em  todo  o  merecem  fer:  Naõ  vos  anojeis  fe- 
nhor ,  que  os  Portuguezes  dizem  maí  do  feu  Rey  ,  e  morrem 

por  elle.   Por  lua  grande  inteligência  nas  matérias  do  Go- 
verno ,  e  fingular  prudência,  e  capacidade  ,  foi  a  primeira, 

e  única  Rainha  (  entre  as  antigas)  admitida  aoConftlhode 
Eílado.    Por  morte  delRey  feu  marido  ,  e  menoridade  de 

feu  neto,  ElRey  Dom Sebaftiaõ,  Governou  o  Reyno  ,  dan- 
do clariífimas  provas  de  prudência  ,  e  valor ,  no  manejo  dos 

negócios  públicos ,  e  na  expedição    dos  militares.    No  feu 
tempo  fuecedeu  ofamofo  citio,  edefenfa  daPraça  de  Ma- 
zagão,emquc  fe  houve  com  vigilanriííima  providencia,  e 
oportuna  actividade:  Afíim  cm  outras  emprezas  daquvlles 

tempos  -y  No  do  feu  governo  ,  alcançou  do  Summo  Pon  tifí- 
ce  aerecçaõ  da  Igreja  deSanta  Catharina  de  Goa  ,   em  Ar- 
cebifpado  ,  e  emBifpados   as  Igrejas  de  Santa  Cruz  de  Co- 
chim  ,   e  da  Aífampçaõ  de  Malaca.    A  iníta-nciasfuas  feeri* 

gio,  nomefmoEftado  ,  o  íagrado  Tribunal  do  Santo  Oífi- 
cio,  em  grande  gloria  da  Fé,e  utilidade  das  almas.  Procurou 
prover  ,  naõ  fó  aquellas  dignidades    do  ultramar,  mas  as 

mayores  do  Reyno  ,  em  fogeitos  fabios ,  e  virtuofos  ,  fem  at- 
tençiô  ,  aoillullre,  ou  humilde  do  fangue  $  Nomeou  Ar- 
cebifpo  de  Braga  ao  Venerável  Padre  Fr.  Luiz  de  Granada 

da  Ordem  dos  Pregadores ,  ainda  que  Caftelhano  ,  e  de  hu- 
milde nafeimento;  O  qual  lhe  deu  forças,  e  precizas  razoens, 

para  não  aceitar, e  lhe  deu  juntamente  taõ  boas  informa- 
çoens  do  Padre  Fr.  Bartholomeu  dos  Martyres  da  fua  mef- 

ma Ordem ,  que  a  Rainha  o  mandou  chamar ,  e  lhe  offere- 
ceu 
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Dia  i2.ceu  0  rnefmo  Arcebifpado  ,•  Reíiflio  lhe  o  Santo  Varão  al- 

Fo  er  legando  muitas  razoens ,  e  deículpas,  e  entre  outras  lhe 
diíTe  :  J^W  nad  fe  fia/fe  fua  Alteza  das  tnformaçoens ,  que  ti- 

nha ddle  ,  pois  de  mnttos  as  houvera  por  vezes ,  taõboas,  e  me- 
lhores %  e  que  depois  fe  vira ,  que  nas  dignidades  fe  mudar au^ 

A  que  a  Rainha ,  aguda ,  e  promptamente  reípondcu :  Effes 
nad  fe  mudarão  ,  mas  moílràrao  o  que  eraõ  ;  E  com  efTeito  lhe 
fez  aceitar  aquella  grande  dignidade,  na  qual  refplandeceo, 

como  hum  dos  primitivos  Padres  da  Igreja.  F.flimava  mui- 
to as  pefloas  de  boas  partes,  principalmente  donzellas  :  Em 

fua  cafa  fe  criou  numa, chamada  Joanna  Vaz,  muy  cele- 
bre naquelles  tempos  , pela  promptidaõ,  e  elegância  ,  com 

que  fallava  a  lingua  Latina  ,  e  com  que  explicava  qualquer 
lugar,  por  diíficultoío  ,  que  foííe,  dos  Poetas  antigos.  Em 
prova  do  muito,  que  fiorecem  âs  bcas  partes ,  fe  ia 6  favore- 

cidas dos  Rcys  ,  podemos  dizer ,  por  encarecimento  ,  que 

até  os  brutos  feefméraõ  em  as  terem  -y  No  tempo  da  mef- 
ma  Rainha  Dona  Catharina,  houve  no  Paço  huma  cachor- 

rinha, que  cantava  aofom  dehummanicerdio,  e  ainda  que 

naó  pronunciava  palavras,  eraó  muito  entoadas,  e confor- 
me ao  fom  ,  as  vozes  ,  que  proferia.  Fundou  a  Rainha  cm 

Lisboa  o  Collegio  de  meninos  orhõs ,  obra  de  grande  pi- 
edade: Nellerefídem  trinta  com  rendas  competentes  paia 

tudo  o  que  lhe  he  neceííario ,  e  para  Reitor ,  e  Meftres ,  que 
lhe  eníinaõ  a  lingoa  Latina ,  e  a  arte  da  Mufica  ,  donde  tem 
fahido  iníígnes  fogeitos  para  todas  as  Reíigioens  ,  e  para 
o  Eílado  clerical  deites  Reynos ,  e  feus  domínios.  No  Real 
Moíleiro  de  Belém  inílituio  vinte  Mercearias,  e quatro  na 

Capella  do  Santo  Chrifto  de  Cintra.  Crecendo  ÉIRey  D, 
Sebaítiaõ  em  annos,  e  em  turbulências  ,  mal  aconíeihado 

de  Fidalgos  moços,  embebido  em  idéas  extravagantes,  lhe 
começou  a  negar  a  obediência, e  attençaõ,  que  lhe  devia, 
motivo  ,  porque  a  Rainha  deixou  o  governo  ,  c  retirada  dos 
negócios  públicos  fe  entregou,  maisá  vontade,  aos  exerci- 

dos da  perfeição  ,  e  cheya  de  heróicos  merecimentos ,  tro- 
cou a  vida  temporal,  pela  que  naõ  tem  fim ,  nefte  dia ,  anno 

de  i  568.  Jaz  fepultada  noReal  Convento  de Belero0  *  lie 
para  ver  o  que  fe  diz  no  prologo  do  íegundo  tomo  num.  1  o. 

IV. 
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IV  de Fever. 

NOannode  ijóy   fe  achava  a  Cidade  de  Cota,  buma 

das  principaes  da  Ilha  deCcilaõ  com  trezentos  Tolda- 

dos Portuguezes,quaíi  todos  enfermos,  e  grande  par* 
te  velhos:  As  defenfas  poucas,  e  menos  as  muniçoens  de 

beca  ,  e  guerra  ;  Era  Capitão   da  Praça  Pedro  de  Atayde, 
Fidalgo  não  menos  illuftre,qne  valerofo.   Veyo  fobre  cila 

o  Rajú  (  quetiranizavaa  mayor  parte  da  Ilha  ,)  e  com  po- 
deroío  exercito,   fazendo  honra  da  empreza  , combateu   a 

Praça,  por  efpaço  de  quatro  mezes  ,  com  fortiííimos  aífal- 
tos  5   Mas  fempre  os  Portuçuczes  \hc  rebaterão  a  fúria  com 

tanto  valor ,  c  felicidade  ,  que  fe  fazião  igualmente  temer, 

e  admirar  dos  mefmos  inimigos  ;   Porém  nos  últimos  qua- 
renta dias  fe  virão,  quaíi   de  todo  rendidos  aoutroaííalto, 

que  naõ  tem  refiírencia.    Começou  a  fer  tal  a  fome  ,    que 
em  todos  tiles  ,   fe  mantiveraõ  de  ervas,  e  coufas  immun- 

<!as  ,  c  eífas  já  faltavao.     Nefta  extremidade  (  qne  era  no- 
tória aoTyranno)  tratou  ellc  de  inveílir  a  Cidade,  a  todo 

o  feu  poder,  e  com  grande  fegredo  ( ju!gando-fe  já  fenhor 
delia)  mandou  prevenir  os  feus  para  eíte  dia  de  madrugada,- 
No  de  hontem  chegou  aos  muros  huma  mulher  gentia  ,  e 
pedindo,  que  a  rccoUuífem  ,  deu  conta    dos  intentos  do 
Rajú  ,  com  meudas  circunftancias  da  hora,  lugares  ,e  nu- 
mero  dos  combatentes,  que  elíe   havia  efcolhido  para   a» 

quella  expugnaçao.    Foi  efte  avifo  todo  o  remédio  dos  nof- 
1(  s ,  e  o  julgarão  favor  efpecial  do  Ceo.  Avizáraõ  logo  acs 

Portuguezes,que  eílavaõ  em  Columbo,  Cidade  pouco  dif- 
tante,  para  que   na  hora  (inalada  déíTem  pelas  codas  nos 
inimigos  j   Ao  mefmo  tempo  fc  prevenirão ,  e  reforçarão 

os  lugares  ameaçados  ,  e  pondo-fe  em  íilencio  [que  pare- 
cia defeuido)  eíperáraÕ  a  hora.  Nella  pontualmente  foraõ 

accometidos  ,  e  pelos  mefmos  lugares ,  que  a  Gentia  no- 

meara. Travou-fe  ,  entre  huns , e outros,  huma  afperiífima 
contenda.     Por  vezes    eftiveraõ  oprimidos    os  noífos    do 
numero ,  e  ferocidade  dos  contrários :  Mas  outras  tantas 

forão  eíles  rebatidos,  e  rechaçados.  Obrarão  os  Portugue- 

zesincriveis  proezas, pelejando  peito  a  peito,  lança  a  lan- 

ça, 
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Dia  ii.  çij  fendo  tao  poucos,  e  fempre  os  mefmos  na  oppofiçaò 
de  de  cantos,  e  revezados.  No  mayor  ardor  da  batalha  che- 

garão os  de  Columbo,  e  carregando  aos  inimigos  pela  re- 
taguarda, os  puzerão  em  fumma  confuzaó }  Envoltos  ncN 

la  ,  e  cheyos  de  temor,  e  aíTombro  fe  puzera5  em  decla- 
rada fugida  ,  menos  dous  mil ,  que  ficáraô  mortos  no  cam- 
po. Affírmàvão  os  que  eícapáraõ  ,  que  ao  tempo  do  con* 

flicto,  vira5  eminente  aos  noííos  huma  mulher  fermofif- 
Íím3,  com  manto  azul,  que  com  elle  os  cobria,  e  ampa- 

rava; Naõ  fe  pòJe  negar,  que  entrou  aqui  auxilio  fupe* 
rior,  porque  morrendo  tantos  dos  infiéis,  dos  noííos  mor- 

reu hum  fò  foldado. 

v. 
TEndo  pernoitado  Suas  Mageftades,  e  Altezas  na  Vil- 

la  de  Aldeã  Galega,  fe  embarcarão  na  manhã. dei- 

te dia  do  aano  de  1729.  nos  Bergantins  Reaes  com  hu- 
ma nurneroíiílima,  e  pompofa  comitiva  por  entre  gran- 
de multidão  de  barcos ,  faluas ,  e  fragatas,  [todas  cheyas 

de  bandeiras  ,  e  flâmulas  ]  deceraõ  â  vifta  deita  Cidade  de 
Lisboa  pelo  Tejo  abaixo  até  Btlem  ,  recebendo  neíla 
diílancia  trez  falvas  de  artelharia  do  Caírello,  Fortalezas, 

e  Nãos,  que  neíle  porto  fe  achavaõ  furtas  $  e  dezembar- 
cando  na  magnifica  ponte  ,  que  fe  tinha  fabricado  em  hu- 

ma das  Caías  Reaes  de  Campo,  que  Sua  Magtftade  tem 
no  mefmo  fitio  ,  donde  dando-fc  forma  à  marcha,  fe  en- 

caminharão para  o  Palácio  deíla  Cidade  nos  feus  ma- 
gníficos Coches  ,  precedidos  de  todos  os  da  Família 

Real  ,  e  de  todos  os  da  principal  Nobreza  da  Corte. 
EIRey  nofTo  Senhor  ao  paííar  por  defronte  da  Igreja  de 
noífa  Senhora  dos  Remédios  dos  Religiofos  Caimelitas 
Dcfcalços  ,  fe  apeou  com  o  Príncipe  do  Coche  ,  em  que 
vinha  com  a  Rainha  noífa  Senhora,  e  aSerenifTíma  Prin 

ceza ,  e  foi  fazer  oração  á  mefma  Senhora.  No  largo  da 
Efperança ,  onde  o  Senado  deíla  Cidade  eftava  efperando 
a  Suas  Mageftades  ,  e  Altezas  ,  lhe  fez  huma  elegante 

Oração  o  Doutor  Jorge  Freire  de  Andrade ,  que  era  o  Ve- 
reador mais  antigo ,  e  logo  íe  continuou  a  marcha  pela 

calcada 
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calçada  do  Cômoro,  rua  direita  do  Loreco  ,  rua  larga  dasD)*  í2t 
portas  de  Santa  Catharina,  Chiado,  rua  nova  do  Alma 

da  ,  rua  nova  des  ferros,  praça  do  Pelourinho  ,  e  terrei- 

ro do  Paço,  em  cujo  tranfito  havia  vinte  arcos  de  triun- 
fo, que  em  leu  aplaufo  tinhaõ  eregido  as  Naçoens ,  que 

comerceaõ  neíta  Cidade,  e  Negociantes,  e  Miftères  del- 
ia ;  aventajando-íe  na  magnificência  aos  mais  ,  os  das 

Naçoens  Ingleza  ,  Italiana  ,  e  Alcma  Com  toda  a  lua 

comitiva  forào  Suas  M  geílades ,  e  Altezas  à  Santa  Igre- 
ja Patriarchal  ,  onde  citava  o  Senhor  Patráarcha  ,  e  to- 

dos os  UluítriíTimos  Cónegos,  e  fazendo  oração  forão  pa- 
ra o  Paço,  e  fe  recolheão  aos  feus  quartos.  As  infinitas 

circunítancias  da  magnificência  deite  acto  ,  affim  da  or- 
dem da  marcha,  como  da  riqueza  dos  Coches  ,  e  librez 

cio  acompanhamento  ,  da  pompa  das  armaçorns  de  que 
tftavão  adornadas,  e  cobertas  a»  janellai,  e  paredes  j  da 
íoberba  architectura  dos  arcos ,  da  engenhofa  fabrica  do 

fogo  de  artificio,  que  na  mima  noite,  e  nas  duas  feguin- 

res 'fe  fez  no  Caítello  deita  Cidode  não  fe  podem  repre- 
sentar no  curto  theatro  deita  epitome.  Nos  dias  feguinres 

derão  Suas  Mageítades,  e  A!t:zas  audiência  ao  Senhor  Pa- 
triarcha  ,  aos  Senhores  Card^cs  ,  a  toda  a  Nobreza,  a  to- 

dos os  Tribunaes.   Concelhos,   e  Prelados. 

VI. 
llv  T  Eíte  dia  ,  anno  de  1720.  em  huma  Terça  feira  ,  fe 

^j  fentenciou  na  Relação  de  Lisboa  a  demanda  da  gran- 
de Caía,  e  Ducado  de  Aveiro,  em  que  craõ  partes  oDu-  . 

que  de  Banhos  ,  o  Marquez  de  Gouvea,  Mordomo  mor, 

a  Marqueza  de  Unhão,  Camereira  mor,  oCcnde  de  ViJ- 
ía  nuva  ,  e  Dom  Rodrigo  de  Lancaftro ,  Comendador, 
e  Craveiro  da  Ordem  de  Aviz,-  e  Lhio  fentenceada  a  fa- 

vor do  primeiro  com  cinco  votos. 

F 
VII. 

íley  Luiz  da  Cruz,  natural  do  lugar  da  Charneca  jun- 
to à  Cidade  de  Lisboa  ,   Leygo  da  Ordem  de  São 

Kk  Frani 
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Dia  i2.prancifco  no  Convento  da  Cidade  de  Malaca  n<>s  Êfta- 

F  e  dos  da  índia  Oriental  ,  onde  floreceo  cm  virtudes  ,  e 
grandes  milagres  ,  de  que  a  Santa  Sé  Apoílolica  mandou 

fazer  proceíío  ,  e  Te  trata  da  fua  Canonilação,  falecco  neí- 

te  dia  do  anno  de  16*22.  com  feíTent3  ,  e  lete  de  idade. 
No  de  1625.  lendo  huma  alparca  fua  lançada  ao  mar  por 

huma  corda,  e  com  grande  fé  dos  navegantes  ,  ferenou 

huma  formidável  tempeftade,  em  que  fe  davão  jà  por  per- 
didos. Em  beneficio  dos  mefmos ,  parou  o  Sol  trez  horas 

pela  invocação  deite  fervo  de  Deos.  Também  foraõ  au- 
tenticados eltes  prodígios ,  e  outros  muitos. 

DECIMO  TERCÍQ  DE  FEVEREIRO. 

I.  Santo  E/levaõ  Confeffor. 
II.  0  Padre  Manoel  de  Góes, 

III.  Conqmfla  Dom  Jorge  de  Menezes  a  Cidade  de  Baroche, 
IV.  fljujlaõ /e  as  ultimas  pazes  entre  Portugal,   e  Café  lia. 

Vi    Padre  Dom  Rafael  B'uteau. 
VI.  Entrada  publtca  do  Senhor  P  atita  eh  a  na  fua  Igreja» 
Vil.   Bale  a  de  notável  çrandeza» 
VIII.   Padre  Luiz  Alvares, 

i- ANTO  Eftevão,  Abbade  do  antigo  Conven- 
to de  Rates ,  da  Ordem  de  São  Bento  ,  con- 

temporâneo de  Saõ  Gregório  Magno ,  que  faz 
delle  honorifica  menção  em  fuás  obras  ,  por- 

que as  do  Santo  Abbade  eião  taes,  que  fe  di- 
vulgava, e  corria  por  todo  o  Mundo  a  fama  delias.    Af- 

íiftio  no  terceiro  Concilio  Toledano    com  fingular   repu- 
taçao  de  fabedoria  ,    e  fantidade.    Em   feu  tranfito  (  que 
fuecedeu  neftí  dia  ,  anno  de  598.  )  apparecerão  Anjos, 
em  forma  viíivei ,  e  fe  ouvirão  celeftiaes  armonias. 

II. 
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II. 
Fever. 

O  Padre  Manoel  de  Góes, natural  da  Villa  de  Portel f 

Arcebiípado  de  Évora,  da  Companhia  de  Jefu  ,  confe- 
guio  illaftre  nome  entre  os  homens  doutos  de  Portugal: 
Foi  o  principal  Author    dos  Curfos  Conimbriceníes ,  obra 
ílngular ,  e  excellente,  na  elegância,  erudição,  e  agudeza; 
Que  ,  como  tal ,  levou  as  eftimaçoens ,  e  aplaufos  de  todos, 

os  que  profeífaõ  as  fciencias  efpeculativas ,  e  fabem  julgar, 
e  juígaõ  delias,  com  intelligencia ,  efem  paixão.  Faltceu 
nefte  dia  ,  no  Coilegio  de  Coimbra  ,  anno  de  1  593.  com 
cincoenta  >e  hum  de  idade.  Foi  mui  veríado  na  lingua  Gre- 

ga ,  e  Latina  ;   Ouvindo-lheo  Padre  MafFeo  huma  oraçaõ, 
diííe  ,  que  naõ  fabia  para  que  o  tinh2Õ  chamado  a  Portugal 
para  eícrever    as  Hiítorias  da  Índia,  tendo  no  Padre  Gocs 

hum  eloquente  Titolivio. 

iii. 
Elos  annos  de  1547.  fendo  Governador  da  índia  o 

f a. mofo  Dom  joaõ  deCaftro  ,  andava  de  armada  pela 
coíla  de  Cambava  Dom  Jorge  de  Menezes  ,  infeílando  os 

portos  daquelle  Reyno  ,  com  o  qual  entaõ  trazíamos  du- 
ra qucrra.  Na  noite  defte  dia  ,  do  anno  referido  ,  fe  achou 

à  viíla  de  Baroche,  Cidade  fituada  na  mefma  coíra,  em 

íi tio  eminente  ,  cingida  de  muro  ,  todadefermofas,  e  altas 
cassarias  de  dous  ,  e  trez  fobrados,  rica,  e  opulenta  :  Era 

fenhor  delia  Madre  Maluco,  hum  dos  primeiros  perfona- 
gens  de  todo  o  Guzarate,  e  dominava  no  feu  termo  mais 
de  quinhentas  Aldeãs.  Nao  padecia  duvida  fer  o  noífo  po- 

der muito  deíigual  para  a  conquiíta  de  taõ  populofa  Cida- 

de •  Todavia ,  o  ardor  dos  foldados ,  e  o  defeuido  ,  em  que 
os  inimigos  Çc  achavaõ  ,  excitarão  ao  illuftre  Capitão  a 
intentar  a  interpreza.  Defembarcou  com  grande  filendo, 
e  montando  os  muros, deu  nos  infiéis  ,  com  taõ  improvifo, 

e  impetuofo  furor  ,  que  fem  haver  quem  lhe  fizeífe  rcííf- 
tencia,  foraõ  entradas  as  ruas  ,  e  as  cafas  Com  morte  de 

grande  numero  de  moradores,  e  logo  faqueadas  ,  e  ultima*» 
Kk  ij  mente 



2óo  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  15.  mente  entregues  ao  fogo.  Por  efta  galharda  facçaõ  acref- 

centou  Dora  Jorge  ,  íobre  o  apelido  de  Menezes ,  o  de  Ba- 
roche  ,  naõ  meaoa  ,  antes  mais  eftimavel,  que  o  primeiro, 

quanto  he  mais  preciofa  a  nobreza  adquirida,  que  a  her- 
dada ,  devendo-fe  efta  ao  caio  ,  e  aquella  ao  merecimento. 

IV. 

NOs  princípios  do  anno  de  166%.  fe  achava  a  Monar- 
quia de  Hefpanha  em  grandes  perturbaçoens,  e  cada 

vez  fe  temiaõ  mayorcs.  Era  morto  EIRey  Felippe  IV.  dei- 
xando por  fucceílor  hum  Rey  pupillo  ,  e  por  íua  Tutora, 

eCuradora,  e  Governadora  daquelles  Reynos  ,  a  Rainha 
May  Dona  Marianna  de  Auftria.  Eftava  a  Corte  dividida  em 

facçoens ,  fomentadas  por  Dom  Joaó  de  Auftria  ,  filho  baf- 
tardo  do  Rey  defunto, que  procurava  adiantar  os  feus  in- 
tereces  nas  revoltas  da  Republica:  Os  povos  gemiaõ  opri- 

midos com  tributos ,  e  impcfiçcens ,  e  cortados  cem  a  infe- 
licidade de  tantos  màos  fucceííos,  já  o  pezo  da  guerra  de 

Portugal  lhe  era  infoportavel.  França  ameaçava  com  ou- 
tra, tomando  vários  pretextos,  para  novas  pertençoens. 

Os  prizioneiros  Caftelhanos  ,  que  eftavaõ  nefte  Rtyno 

[muitos  de  grande  calidade,  e  cie  igual  fequito  emCaftel- 

la)  defejavaõ  a  fua  liberdade.  Tudo  ifto  eraõ  circunftan* 
cias,  qae  conduziaõ  a  fe  defejar  ,  e  procurar  a  paz,  por 

parte  daquella  Coroa.  Aífim  o  moftrou  o  effeito  ,  por- 
que o  Marquez  de  Eiiche  ,  Dom  Gafpar  de  Haro ,  Guf- 

maõ  ,  e  Aragaõ  ,  prizioneiro  no  Caftello de  Lisboa,  fez 
prefente  ao  Príncipe  Dom  Pedro  ,  Governador  doReyno, 

e  aos  trez  Eftados  (que  entaõ  fe  achavao  juntos  em  Cor- 
tes,) que  elle  tinha  comiííaõ  para  ajoftar  a  paz  deCaftel- 

la  ,  com  todas  as  conveniências  de  Portugal.  Seguiraõ-fe 
a  efta  propofta  diverfos  pareceres  :  Huns  diziaõ  :  Que  Je 

devia  acettar  a  paz  ojferi  cida  ,  como  fim  único ,  que  Portu- 
gal pertendia  na  projiada  guerra  de  tantos  annos:  Que ,  ce- 

dendo Caflella  dai  fuás  pertençoens ,  cejfavao  também  ai  nof- 
Ja\  :  Que  quanto  a  guerra  era  jujla  na  defenfa  do  próprio , 
tanto  o  não  feria  na  conquijía  do  aíheyo  :  Qjie  os  damnos  da 

mefma  guerra  >  ate  entaõ  imputados  aos  inimigos ,  o  feriaõ  dalli 

por 
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por  diante ,   aos  que  a  quizeffem  profegtiir  :  Que  era  tempo ,Dia  *?• 
Fever* cie  que  os  povos  logra  ([em  no  dtfcanço ,  e  abundância  da  paz,. 

o  fruto   de  tantas  fadigas  :  Que  finalmente  feita  tentar  a 
Deos  }  e  provocar  afua  ira  ,  naõ  aceitar  tanto  bem ,  com  que 
éramos  rogados ,  €  refultava  em  tanta  utilidade ,  e  honra  da 

Nação  P  ortugueza,  Ootros  porém  ,  diziaõ  :  Que  na  mefma 
paz}  que  pediao  os  Cafielhanosy  vinbaõ  elles  a  conjeffar  a  injufla 
poffe  ,  com  que  nos  baviaõ  dominado  fejfenta  annos ,  e  guer- 

reado vinte  ,  efete  :  Que  em  taõ  longo  eípaço  havtaô  fido  im- 
menfos  os  thefouros  ,   que  h  avião  tirado  de  Portugal  ,   e  das 

noffàs  conqui/ias,  e  nos  havmõ  feito  difpender  nas  guetras pre- 
cedentes :  Que ,  nefles  termos ,  era  ,  naõ  fó  conveniente ,  mas 

licito ,  refarzir  huma  perda  cnm  outra  ,  fazendo  teprezalia 

em  alguma  das  Praças  confinantes :  Que  naõ  poàia  haver  oc- 
cafiaõ  mau  opport  ma  ,  para  dilatar  os  limites  do  Reyno ,  c 

ejtreitar  os  do  inimigo :   Que  quanto  Caftella  ficaffe  mais  cor" 
tada  ,  e  abatida ,  tanto  ao  depois  feria  mais  ventajofa,  e  maisfe- 
gura  a  paz  :   Qtie  finalmente  não  devíamos    defemparar  os 

inter effes  de  França ,  qne  fempre  atè  entaõ  attendera  aos  nof- 
fos ,  Jhido  mayor  agora  a  obrigação  ,  em  que  e (lavamos  ,  pe- 

la liga  offenfiva  ,  e  dejenfna ,  jeita  pouco  antes ,  entre  os  Reys 
Dom  affijnfo  ,    e  Chnjttamjfimo,    Efta  ultima  confideraçaõ 

era  de  mayor  pendor  pela  parre,  que  vorava  na  continua- 

ção da  guerra,-  Mas  crecendo,  em  contrario,  as  vozes  do 
Povo  ,   e  do  Eítado  Eccleííaftico ,  c  da  mayor  pa;  te  da  no- 

breza ,   e  acrecendo  o*  empenhos  delRey  da  gram  Berta- 
nha  Carlos  II.   que  com  apertadas  inllancias  íe  ofTerecia 

por  mcyo  do  Conde  deSanduich,  íeuEmbaxador  extraor- 

dinário, a  íer  mediador,  e  fiador  da  paz  ,  fe  abrio  o  trata- 
do delia  ,  e  fe  deu  principio  ás  conferencias  no  Conven- 
to de  Santo  Eloy  de  Lisboa.    Era  Plenipotenciário  ,   por 

parte  de  Carlos  II.   Rey  Catholico,  Dom  Gafpar  deHaro 

Gufmaõ  e  Aragão  ,  Marquez  Delcarpio  ,  e  de  Eliche  ,  Du- 
que de  Montouro  ,  Conde  Duque  de  Olivares.    Por  parte 

deíRey  de  Portugal  Dom  Aífonfo  VI.  foraõ  nomeados  D. 
Nuno  Alvares  Pereira  ,   Duque  de  Cadaval  ,  Marquez  de 

Ferreira,  Conde  de  Tentúgal  :   Dom  Vafco  Luiz  da  Ga- 
ma, Marquez  de  Niza ,  Conde  da  Vedigueira:  Dom   Joaõ 

da  Sylva,  Marquez  de  Gouvea,  Coode  de  Portalegre:  Dom 
António 
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Dia  r^.  António  Luiz  de  Menezes  ,  Marquez  de  Marialva  ,  Conde 

e  de  Cantanhede  :  Henrique  de  Souía  Tavares  da  Syiva  ,  Ccn- 

v  *-  de  de  Miranda  ,  e  Pedro  Vieira  da  Sylva ,  Secretario  de  Ef- 
tadoj  Aííiílindo ,  Duarte  ,  Conde  deSanduich,  Vice-Almi- 
rante  de  Inglaterra  ,  como  Embaxador  extraordinário  deU 

Rey.  de  gram  Bertanha,  deílinado  para  efte  mefmo  nego- 
cio, e  juntos  no  íobredito  Convento,  vencidas  pela  me- 

diação, e  diligencia  do  Conde  Embaxador,  algumas  difi- 
culdades,fe  ajnftou  finalmente  a  pazneíle  dia,  no anno re- 

ferido ,  perpetua,  firme ,  e  inviolável ,  entre  os  Reys  Catho* 
Jico ,  e  de  Portugal  ,  Carlos  11.  e  AíFonfo  VI.  e  feus  Reynos, 
reduzindo  ascoulas  ao  eftado  ,  em  que  fe  achavão  ,  quando 
Reyaava  EIRey  Dom  Sebaftião. 

v. 
O  Padre  Dom  Rafael  Bluteau  nafceo  em  Londres  ;  ef- 

tudou  letras  humanas  emPariz  ;  profeííou  o  Inftitu* 
to  de  Saõ  Caetano  em  Florença  ;  aprendeu  feiencias  ma» 
yores  em  Verona,  e  Roma  ;  foi  pregador  da  Rainha  de 
Inghterra  Henriqueta  Maria  ,  e  Conílífor  do  Arccbifpo 
de  Thebas.  No  anno  de  1608.  veyo  para  Lisboa,  onde 

foi  Prepoíito  da  Cafa  da  Divina  Providencia,  Qualifica- 
dor do  Santo  Cilicio,  e  floieceu  nos  púlpitos,  e  nas  Aca- 

demias das  bellas  letras  da  mefma  Corte,  e  hum  dos  pri- 
meiros Académicos  da  Academia  Real  da  Hiftoria  Por- 

tugueza.  EíTe  Reyno  lhe  deve  a  ultima  obra  do  Vocabu- 
lário Portuguez  Latino  ,  e  outras  muitas  compoíiçoens 

fagradas,  e  profanas,.  impreíTas  em  quatorze  tomos,  to- 
dos grandes  em  volume  ,  fubílancia  ,  doutrina  ,  e  elo- 

quência. Em  Lisboa  ,  com  noventa  ,  e  cinco  annos  de 
idade,  dous  mezes,  e  nove  dias,  faleceo  nefte  de  1734. 

vi. 
Om  Thomaz  de  Almeida  ,  filho    dos  Condes  de 

Avintes,  foi  Dezembargador  da  Relação  do  Porto, 

e  da  fuplicíçaõ,  e  Agravos  de  Lisboa;   Deputado  ,   e  Ou- 
vidor Geral  das  terras,   e  do  Coníelho  da  R?iuha$   De- 

putado 
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putado  da  Mefa  da  Conciencia  ,  e  Ordens  j  ChanceílerDía  i$« 

mor  do  Reyno,  Secretario  deEftado,  Sumilher  da  Cor-  e 
tina,  Piior  da  Igreja  de  Saõ  Lourenço  de  Lisboa  ,  Bif- 
po  de  Lamego,  e  do  Porto,  Governador  das  Juftiças,  c 
milícias  da  rrefma  Cidade  do  Porto.  Foi  nomeado  pela 

Mageítade  delRey  Dom  Joaõ  V.  noíío  Senhor  ,  que  fe- 
lizmente reyna,  em  primeiro  Patriarcha  de  Lisboa,  con- 

fiimado  em  7.  de  Dezembro  de  17 i6\  pela  Santidade 
de  Clemente  XI.  Neíle  dia  do  anno  de  1717-  fez  em 

Lisboa ,  a  loa  publica  entrada  Patriarchal  ,  a  cjue  íe  deu 
principio  na  Igreja  de  São  Sebaftiaõ  da  Pedreira  ,  onde  o 
eíperava  montada,  a  cavallo  toda  a  nobreza  da  Corte,  e 

tomando  coche  ,  veyo  marchando  com  todo  eíte  luzidiííi- 
mo  acompanhamento  até  a  Igreja  de  Santa  Martha,  onde 
Xe  apeou,  e  tomando  a  Capa  Coníiíicrial, continuou  a  ca- 

vallo a  marcha  atè  âs  portas  de  Santo  Antaõ,  onde  eíla- 
va  levantado  hum  bem  compcílo  Altar.  Acjui  deixada  a 
Capa  Confiílorial,  íe  reveítio  Pontificalmente  com  capa, 
e  mitra  de  tela  branca  ,  e  montando  em  huma  mula  ru- 

ça cuberca  com  hum  gualdrapa  de  tela  branca, a  levou 
de  rédea  feu  irmão  Dom  Luiz  de  Almeida  ,  Conde  de  Avin- 

tes. Ao  fair  das  portas  de  Santo  Antão,  o  receberão  de- 
baixo de  hum  palio  de  precioía  tela  os  Vereadores  dos 

Senados  de  ambas  Lisboas  ,  e  deíla  forte  por  entre  duas 
alas,  que  formavão  as  Comunidades  Regulares ,  Confrarias, 

€  Irmandades  de  Lisboa  ,  chegou  à  Santa  Baíjlica  Patri- 
archal, e  íe  deu  fim  a  efte  viftofiflimo  acto  com  ohym- 

no  Te  Deum  Laudamm  cantado  com  toda  a  folemnidade, 

VII. 

NEÍle  dia  ,  anno  de  15  26.  deu  à  cofta  na  praya  a 

cjue  ehamão  Área  brama  da  Vilia  da  Atouguia,  hu- 
ma bilea  ,cjue  tinha  de  Comprimento  trinta  covados  ,•  o 

corpo  fazia  vulto  de  hum  navio  de  oitenta  toneladas  ;  a  ef- 

padana  da  cauda  tinha  vinte  palmos  de  largura,-  e  na  bo- 
ca lhe  cabião  dous  homens  em  pè  ,  e  muito  à  íua  vonta- 

tade.  Por  tfta  balea,  tomou  a  Villa  o  fobrenome  ,  ap- 
pellidando-le  Atouguia  da  balea. 

VIII. 



Dia  6. 
de 

Fever. 
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VIII. 

LUiz  Alvares,  de  São  Romão,  Bifpado  de  Coimbra, 
da  Companhia  de  JESUS,  Reytor  da  Uníveríidade 

de  Évora  ,  imprimio  Jofephm  illujlratus.  Amor  Sagrado. 
Ceo  da  Graça.  Inferno  cujio/o j  e  trez  tomos  deSermoens. 
Morreu  em  fanta  velhice  neítc  dia  de  1709. 

DECIMOQUARTO  DE  FEVEREIRO. 

I.  S.  Evodio ,  e  feus  companheiros  MM. 
II.  Corre  grande  perigo  a  Ctdade  de  Coçhim. 
VI.   Eytor  da  Sylveira, 
IV.  Morte  de  Soltaõ  Badur  Rey  de  Cambaya. 
V.  António  Bar  bofa  Bacellar. 

VI.  Vence  felippe  de  Brito  N;cote  ao  Príncipe  de  ArracaÔ* 
VII.  Morre  a  Infante  Dona  Sancha. 

1. 

M  Galiza  (  Província  fogeita  antigamente  no 
S|-píS®    Efpirituai ,  e  Tem  poial  á  Metropoli  de  Braga) 

padecerão  nefte  dia  martyno,  pelos  annos  de 

300.  imperando  Dioclcc  ano  ,  os  S3ntcs  Evo- 
dio ,   Prifco,  Agatão,  Vidal,  Orencio,Au- 

rino,  Capracio ,  Maudalo,  e  Ero. 

11. 

FOi  efte  dia ,  pelos  annos  de  1  5  50.  memorável  na  Tn« 
dia:  Porque  na  noite  delle  ,  inveftirão  a  Cid?de  de 

Cochim  oito  mil  Nayres ,  feitos  Amoucos,  ifto  he,  reío* 
lutos  por  voto ,  que  fazem  aos  feus  ídolos ,  de  morrer  ma* 
tando.  Começarão  a  executar  grandes  crueldades  ,  e  cor- 

tar ,  fem  diftinçaõ  ,  por  tudo  o  que  encontravaõ.  Sahi- 
rao-lhe  mil  e  quinhentos  Portuguezes  ,  que  fe  ajuntarão 

a  toda 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.         265 
a  toda  a  preíía  ,  c  travou-fe  hum  obftinadiííimo  comba-Qí*  l4* 
te.  Os  Amoucos  pclejavaõ  como  feras  ,  e  íem  attençaõF 
alguma  ao  perigo  próprio  ,  fó  tratavaõ  da  orTcdfa  ,  e  da 
vingança.  Os  Portuguczes ,  que  fe  viaõ  reduzidos  a  hum 
de  dous  extremos,  fem  meyo,  quaes  eraõ,  ou  vencer,  ou 
morrer,  obravaõ  maravilhas  eftupendas;  Até  que,  final- 

mente, romperão,  e  derrotarão  aos  inimigos  com  mor- 
te de  dous  mil  ,  e  os  feridos  ,  em  muito  mayor  numero. 

Mas  naõ  euftou  pouco  a  vitoria  ,  porque  morrerão  cin.-r 
coenta  Portuguezes,  e  também  foi  grande  o  numero  dos 
feridos. 

111. 

^J  A  Armada  ,  em  que  foi  fobre  Dio  o  Governador  da 
t|  Índia  Nuno  da  Cunha  ,  no  anho  dei  531.  morreu 

o  famofo  Eytor  da  Sylveira,  filho  de  Fíancifco  da 
Sylveira  ,ícnhor  das  Sarzedas,ede  Sjvereira  fermofa>e  Coq- 

àcl  rrór  deite  Rcyno;  Tão  iníigne  em  valor  ,  que  reno- 
vou dignamente  a  memoria  do  antigo  heroe  do  feu  no- 
me j  Por  muitas  vezes  pelejou  com  os  Mouros  por  mar, 

e  terra  ,  e  outras  tantos,  os  venceu.  Dcftmhio  a  Forta- 

leza de  Nagotana ,  huma  das  principaes  do  Reyno  Guza- 
rate.  Sobre  huma  grande  vitoria,  entrou  à  força  de  armas 

a  Cidade  de  Baçaim  t  e  laqueada.,  a  entregou  ao  fogo. 
Fez  tributário  ao  Xeque  ,  ou  fenhor  de  Tanà  ,  Cidade 
forte  ,  e  rica.  Meteu  debaixo  do  mcfmo  jugo  aos  Rtys  de 

Adem  ,  e  de  Xael ,  na  cofta  da  Arábia.  Nefta  jornada  ,  fal- 

tando-lhe  agoa  ,  c  tendo  elle  alguma  na  fua  camcra ,  naõ 
quiz  entrar  nella  trez  dias ,  em  que  a  falta  foi  mayor,  pa- 

ra ie  naõ  cuidar,  que  bebia  delia  ,  e  fó  a  dava  aos  enfer- 
mos, diante  de  teftemunhas;  Aos  delempenhos  dó  valor, 

ajuntou  os  da  generofidade ,  e  grandeza  de  animo  ,  porque 

foube  avaliar  dignamente  aos  homens  infignes,-  Havendo 
falecido  Dom  Henrique  de  Menezes,  que  governara  a  ín- 

dia com  íingular  valor  ,  e  prudência  ,  e  falando-fe  delie, 
em  roda  de  outros  Fidalgos, fahio  hum  ,  notando- lhe  certo 
defeiro  :  Acudio  Eytor  da  Sylveira,  dizendo:  Oftiro- defeito 
mayor  teye  Dom  Henrique  ,  e  foi  naõ  dejierrar  da  Índia  as 

LI  mas 
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Dia  i^rnàt  Itngoas.  Nos  Teus  últimos  annos  (  naõ  eraõ  muitos )  o 

F    Q     debilitarão  com  extremo  as  enfermidades ,  e  o  flzeraõ  quaii 
tiíico  y  Mas  fupria  o  ardor  do  efpirito  a  debilidade  do  cor- 

po.  Morreu  nefte  dia  das  feridas  ,  que  recebera  na  expu- 

vèrtiro.e  gnaçaõ  da  Iiha  de  Beth,  como  em  outro  dia  dizemos, 
IV. 

SOltaÕ  Badur  ,  filho  terceiro  deModafar  ,  Rey  de  Cam- 
baya ,  foi ,  desde  os  primeiros  annos ,  de  taõ  mà  ,  e  taõ 

pervería  inclinação  ,  que  intentou  dar  a  morte  com  peço- 
nha a  leu  pay  ,  e  por  efta  maldade  ,  e  outras,  que  executava  a 

cada  paíío,  fe  vio  exterminado  da  Pátria,  e  conftrangido 
a  vagar  por  Reynos  efti anhos,  e  como  nelles  não  achaííe 
melhor  fortuna  ,  fe  refolveu  a  fazer-fe  Calandar.  Saõ  os  Ca- 

landares  os  Religiofos  daquella  gentilidade.  Proft  fíaõ  ex- 
trema pobreza  ,  e  total  defprezo  do  Mundo:  Andão  nus, 

e  rodeados  degroíías  cadeas  de  feiro,  fazendo  taõ  afperas, 
e  rigorofas  penitencias,  que  muitas  vezes  fedeixaõ  aífar 

vivos,  com  as  coftas  no  fogo  ,  fofrendo  aquelle  cruel  tor- 
mmt)  com  eílupendaconfhmcia.  Debaixo  deftas  apparen- 
cias  de  virtude,  encobrem  diabólicas  maldades ,  e  torpezas. 
Affin  andou  Badur  alguns  annos,  até  que,  morrendo  feu 
pay, e  havendo  grande*  revoluçoens  entre  feus  irmãos, e 
os  grandes  do  Reyno  ,  fobre  a  fueceflaõ,  depondo  a  maf- 
cara,fefoube  haver  taõ  deftramente,  que,  naquella  agoa 
envolta,  veyo  a  pefear  o  Cetro  ,  e  Monarquia  de  todo  o 
Guzarate,  e  a  fer  hum  dos  mais  ricos,  e  poderofos  Reys 
da  Azia.  Levantado  a  tamanha  profperidade  ,  e  eíquecido 

igualmente  da  vileza  ,  em  que  andara  ,  começou  a  exe- 
cutar crueliííimas  tiranias  em  feus  irmãos,  e  vaífallos  ,  ti- 

rando-lhes  as  vidas  ,  e  as  fazendas  t  íem  mais  caula  ,  que  o 
feu  ódio ,  e  ambição.  Ao  mefmo  tempo  fez  guerra  a  mui» 
tos  Principes  viíinhos,  e  os  venceu  ,  com  que  foi  fubindo, 
cada  vez  mais  ,  ao  fummo  da  potencia  ,  e  chegou  a  tão 

grande  defvanccimento ,  que  nao  íofria  ,  que  na  fua  prefen* 
ça  íc  déífe  o  nome  de  grande  a  Alexandre.  Mas  a  fortuna 
íempre  varia  deu  huma  volta  tal,  que  o  obrigou  a  crer, 
que  outro  Príncipe ,  muito  menor ,  que  Alexandre ,  bailava a  lhe 
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a  lhe  humilhar  a  foberba  ,  porto  que  ellefofíe  (  como  era)  Dia  «4, 

em  riquezas,  eEftados ,  naò  deíígual  a  Dário.   Começava     de 
entaõ  afizer-fe  celebre  na  Azia  Babor,  Rey  dos  Mogores, 
e  rompendo  com  Badur  o  reduzio  a  tão  apertados  termos, 

que  }  perdidas  muitas  batalhas ,  e  com  ellas  o  Reyno ,  fe  rem 
tirou  a  Dio,  onde  viveu  alguns  tempos,  com  mais  moti* 
vos  defentir,  que  meyos  de  emendar  a  fua  difgraça.   NeL 

la  ,  todavia  ,   lhe  aííiftiraõ  os  Portuguezes,  e  por  clles  co- 
meçou a  recobrar  algumas  terras,  que  foi  o  fauílo  princi- 

pio de  arribar  finalmente    outra  vez  à  grandeza  antiga. 

Em  retribuição  deite  grande  benefício  ,  deu  aos  Português 
zes  (  quando  ainda  os  havia  mifter)  a  Cidade  de  Baçaim  , 

e  licença,  e  lugar  para  levantarem    em  Dio    huma  Forta- 
leza.   Mas  naõ  tardou  muito ,  que  fe  naõ  arrependeífe ,  tan« 

to  qne  fe  vio  ( como  antes  , )  rico  ,  e  poderofo.   A  Fortale- 
za de  Dio  era  a  efpinha  ,  que  mais  o  feria  ,  c  picava  ,  para 

fe  fazer  fenhor  delia  :  Porém, como  não  lhe  era  fácil  con- 

feguir  o  feu  intento  por  armas,  valeu-fe  da  induftria,  e  da 
traição     Começou  a  fingir  grandes  inclinaçoens  ,   e  affe- 
ctos  a  Manoel  de  Soufa  ,   Capitão  da  mefma  Fortaleza,   e 

algumas  vezes  íe  refolveu  a  hir  a  ella,  e  outras  ,  o  manda- 
va chamar  a  Palácio.  O  mefmo  intentava  fazer  a  Nuno  da 

Cunha  ,  Governador  da  índia ,  a  quem  mandou  pedir ,  que 
quizcííe  chegar  a  Dio,  e  o  feu  ultimo  fim  era  focegar  as 
fofpeitas  ,  que  pudeííem  ter  delle  os  Portuguezes  ,    e  de- 

pois convidar  aos  principaes  para  hum  banquete,  onde  to- 
dos foífem  mortos ,  excepto  o  Governador,  aquém  queria 

mandar  metido  em  huma  gayola,   de  prefente  ,  ao  graõ 
Turco.    Eis  aqui  as  maquinas,  que  revolvia  no  animoaquel- 
le  infelice  Rey  ,  e  que  lhe  vieraõ  a  euftar  a  vida  ,  com  to- 

tal deftruiçaõ  do  feu  Império.  Eraõ  ellas  notórias  a  Nuno 

da  Cunha  poreípias   domefticas,  que  entre  aquelles  Bár- 

baros facilmente  íe  deixaÕ  vender  ,  e  comprar  ,•  Ecomofe-» 
ja  licito,  e  decorofo  ,  rebater  huma  violência  comoutra, 
veyo  o  Governador  a  Dio  como  dirTerindo  aos  rogos  deU 
Rey  ,  e  o  intento  era  prevenillo  ,  e  prendello.    Chegando, 
pois  ,  àquJla  Cidade  com  hum  grande  poder  naval ,  nef- 
tc  dia ,  anno  de  1 5;  3  7.  EIRey  ,  que  andava  à  caça  ,  labendo, 

que  o  Governador  vinha  enfermo,  [o que  também  era  fic- 
Ll   ij  çaõ) 
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F    <e     to,  elogqi  o  vcyo  viíicar  em  peffoa,    vcftido  de  hum  pa- 
no verde,   na  cabeça  huma  touca  preta,    e  huma    adaga 

de  ouro  à  cinra,  e  dous  pagens  junto  a  elle  ,  e  hum  lhe  tra- 
zia o  treçado,  outro  o  arco,  e  coldre  das  frechas, e  vinha 

acompanhado  de  treze  fenhores  dos  principaes  doReyno,- 
Entrou  na  Capitania  ,  ílguido  de  poucos  ,    pertendendo 
moílrar  por  cite  modo,  o  amor ,  e  ílnceridade,  com  cjue 

fe  fiava  dos  Portuguczes  •   Para  que  eíres  ,  depois,  não  du- 
vidaflcm  bufcallo  corn  a  mcfma  confiança.   Era  efía  occa- 
í:?o,  qual  fe  podia  defejar  para  os  intentos  doGovernador; 

Mas  elle,  (  podo  que  incitado  de  alguns  Capitães ,  e  Caval- 
leiros ,  )  não  quiz  romper  em  operação  alguma ,  entenden- 

do por  muitos  refpeitos,  que  então  íe  lhe  cíTereciaõ ,  ler 
mais  conveniente  ,   prender  o  E  Rey  na  Fortaleza  (levado 
a  ella  com  algum  pretexto)    do  que  no  mar.    Deírtdido 
EiRey,  ecortejado  conforme  o  eílylo  daquellas  partes,  fe 
embarcou  no  ftu  Catur,e  logo  o  feguio  em  outro  Manoel 
de  Soufa  ,  Capitão  da  Fortaleza  ,  com  alguns  Cavaiieiros, 

e  Criados,   e  de  ordem  do  Governador    o  convidava,  pa- 
ra que  de  camjnho  qu-izefíc  hir  a  ella  ,  e  viíle   o  bem  que 

a  havia  prevenido  para  osnovos  hofpedes.    EIRey,  entra- 

do jà  em  reayos,  repugnava.    Inflava  o  Capitão,  e  paf- 
fando  a  duvida  a  manifelta  deíconfiança  ,  quiz  efte  baldear* 
fe   no  Catur  deíRey ,  e  na  paíísgcm  íe  embaraçou  ,  e  cahio 
ao  mar  ,  e  nunca  mais  appareceo  vivo, nem  morto.  Entaõ 
fe  revolverão  huns ,  e  outros  com  raivola  fui ia:   Acodiraõ 

de  huma  ,  e  outra  parte  muitas  embnrcaçoens  ,  cada  huma 

em  dcí.nía  dos  ícus ,  e  oífcnfâ  dos  inimigos.   Ferviaõ  dda- 
piedados  os  golpes  ,   corria  em  rios  o  íangue  ,  os  brados  , 
e  gemidos  enchiao  o  ar  ,   tudo  era  horror  ,  e  confuiaõ. 
No  meyo  delia  ,   íe  refolveu  EiRey,  já  ferido  gravemente, 

a  íalvar-fe  a  nado,  mas  faltando-lhe  as  forças  começou  a 
çoçobrar.   Entaõ  bradou  ,  dizendo  o  íeu  nome  ,  para  que 
o  íoccorreílem  ,  mas  a  Divina  Jníliça  ,  quejaonaõ  queria 
fofrer  mais,   permitio ,  oue  hum  foldado  Portugucz,  lem 

attenção  às  fuás  vozes  ,  o  fcriíTe  com  huma  lança  pelo  rol- 
to  ,  e  carregando  outro  febre  elle,   lhe  tirarão  a  vida  ,  e 
fubmergido  nunca  mais  apparcceo.   Aíiim  acabou  iquelle 

dif- 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.         269 
difar.içado  Rey,  pagando  com  taõ  vil  morte  as  muitas,  que  Dia  14. 

havia  dado  a  tantos  innocentes  ,  e  deifazendo-fe  em  hum  ef 
ponto  aquelle  monte  de  foberba,  e  montão  dealcivofias, 
e  maldades.  Encheu  eftecafo  a  todo  o  Oriente  de  paímo, 

e  de  temor ,  e  ficáraõ  os  Portuguezes  na  polTe  perpetua  da 

Fortaleza,  e  Cidade  de  Dio,  que  depois  lhe  foi  poderofa- 

m-nte  diíputada  ,  em  dous  memoráveis  cercos ,  como  dire- 
mos nos  dias,  a  que  pertencem. 

v. 
Ntonio  Barboza  Bacellar,  nafcido  cm  Lisboa,  de 

nobre  geração  ,   íogeito  rariífimo  ,   de  igual  enge» 

n-ho  ,   e  memoria,   em  que  as  fciencias  fe  anticiparaõ  aos 
annos,  pois,  fendo  de  dezafeis,   era  jà  exceliente  Latino, 

Fiioíofo  ,   e  Thcologo,  e  Mathematico,  e  em  todas  ef- 
tas    Iciencias   defendeu  publicas    Conclufoens    com   geral 
aplaufo,  devido  áqueila  idade,   e  já  no  mefmo  tempo  era 
infigne  Poeta,  aíTim  no  heróico,   como  no  lyrico  ,   nas 

lingoas  ,   Latina  ,  Caftelhana  ,   e  Portugueza.    PaíTiou  a 
Coimbra  a  eftudar  Leis  ,  e  ncllas  fe  graduou  Doutor  ,   e 
fubftituhio   por  féis  annos  fucceíTivamente  as  Cadeiras  da 

mefma  faculdade  com  íumrna  reputação.  Foi  taõ  fingular 
na  memoria  apreheníiva  ,   que  ouvindo    trez  Sonetos  os 

rt-pena  logo  pelas  mefmas  palavras;   O  mefmo  fazia,  ou- 
vindo duas,   ou  trez  paginas  de  proza  ,   ou  verío.    Ffcre- 

vco  ,  no  eftylo    do  Marquez  Virgílio  ,    a  vida  de  Dom 

Francifco  de  Almeida,  primeiro  Vice-Rey  da  índia,  e  no 
k  de  Tácito,  ambas  as  foituna^  do  Marquez  de  Montalvão; 

Eícrevco  mais  íobre  as  coufas  de  Portugal  ,  e  Caftella  , 
hum  livro  latino,  que  intitulou  Stateraveritatis.  Excedeu- 

fe  a  íi  mefmo  nos  verfos  ,  em  que  foi  infígnemente  gran- 
de •  Tranícendcu  nas  celebres  faudades  de  Aonio  ,  e  fen- 

timencos  de  Lydia*  Na  fua  profiííaõ  do  Direito  civil  com- 

poz  huns  doutos  Commentarios  aos  textos  de  Pomponio, 
que  não  acabou  ,  atalhado  da  morte,  fuecedida  cm  Lif- 

boa  ,  rjefte  dia  ,  anno  de  iócj}.  Foi  fcpulrado  em  Saõ 
Fraucifco.  da  Cidade  na  fepultura  de  feus  avós. 

Ví. 
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de  VI. Fever. 

POr  ordens  apertadas  do  Vice-Rey  da  índia  ,  Ayres  de 
Saldanha ,  entregou  Salvador  Ribeiro  de  Soufa  a  For- 

taleza ,  e  Cidade  de  Seriaõ  a  Feiippe  de  Brito  Nicote,  o 
qual  começou  a  fer  Governador  ,  onde  o  outro  deixava 
de  fer  Rey :  Foi  o  Nicote  eftabelecendo  o  novo  domínio, 

e  ctecendo  em  poder,  com  que  também  crecia  nos  Prín- 
cipes confinantes  a  emulação  de  tanta  grandeza  ,  ou  o 

temor  de  verem  í^bre  fi  o  mefmo  jugo,  que  já  opprimia 
ao  Reyno  de  Pegú.  Quem  mah  fe  reíentio  da  ncíía  vifi- 
nhança  foi  EiRey  de  Arracaõ  ,  de  quem  o  Nicote  havia 

fido  eferavo  muitos  annos ,  e  de  quem  havia  recebido  íín- 
gulares  favores  ,  e  agora  fe  lhe  moílrava  menos  attento, 
e  oitratíva  com  prezunçoens  de  igual.  Naõ  podia  EIRey 

fofrer  cila  infolencia ,  e  outras ,  que  faziaõ  os  Portugue- 
zes  ,  a  que  fe  arroja  cegamente  .a  licença  des  íoldados, 

e  muito  mais  ,  quando  o  Capiraõ  naõ  he  d..qutlia  esfe- 
ra ,  que  coftuma  introduzir  temor ,  e  conciliar  refpeito. 

Rompeu  o  Arracão  a  guerra  ,  mandando  íobre  os  noífos 
hum  poder  marítimo  de  fetecentas  embarcaçoens  ligeiras, 
com  quatro  mil  homens  de  guerra  ,  eícolhidos  ,  e  por 
General  o  Príncipe  feu  filho,  e  íucceíTor.  Tiveraõ  vários 

encontros,  Chriftaos,  c  Mouros ,  em  que  eftes  ftmpre  fi- 
carão de  peyor  partido  ,  atè  que,  em  huma  batalha  mais 

rija,  foraõ  rotos  com  taõ  grande  eftrago  ,  que  perderão 
as  vidas  mais  de  mil,  e  o  Príncipe  fe  vio  conílrangidoa 

lançar- fe  ao  mar  ,  bufeando  a  efpeífura  dos  bofejues  cir- 
cunvifinhos-  E  refazendo-fe  outra  vez  com  mayor  poder, 
tem  que  fe  augmentaíTe  o  noífo,  travarão  huns,  e  outros 
nefte  dia,  anno  de  1604.  huma  batalha  muito  mais  hor» 

renda,  que  as  primeiras:  Difputou-fe  de  huma ,  e  outra 
parte  com  obftinado  tezaõ  j  Mas,  cm  fim,  cederão  âtC^ 
troçados  os  inimigos  ,  e  ficou  o  Príncipe  prizioneiro  em 

poder  do  Nicote  ;  Eíle  ,  entaô,  cahindo  em  fi  ,  e  temen- 
do nos  fueceífos  da  fortuna  aiheya  os  perigos  da  fua  . 

quando  pudera  levanrar-fe  em  arrogâncias,  le  abateu  cm 
profundas  veneraçcens,e  tratava  ao  Príncipe  com  as  mef- 

mas, 
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mas  ,  com  que  o  havia  tratado  ,  quando  fora  efcravo  deQ*M4* 

dê 

Fever íeu  pay  j  Naõ  confentia  ,   que  outro  o  ferviííe  ao  veílir, 

e  defpir,  e  ao  comer  :  Velava-lhe  o  fono  com  as  alpar- 
cas nas  mãos,  e  cruzados  os  braços,  ceremonia ,  com  que 

faõ  tratados  os  Reys  daquellas  partes  j  Brevemente  foi  o 

Príncipe  pofto  em  liberdade,  e  ElRey  feu  pay,  ou  pago 

daquellas  galantarias  verdadeiramente  gencrofas  ,  ou  te- 
mendo, que  a  continuação  da  guerra  lhe  feria  de  mayor 

damno  ,  que  proveito  ,  veyo  a  íoSicitar  a  nofla  amifade  , 

c  a  foccorr  er-nos  na  invazaõ  de  outro  Rey  mais  podero- 
{ o ,  que  finalmente  nos  lançou  de  Pigú  ,  e  martyrizou  3030.^31 

Nicote,  como  em  outros  lugares  dizemos.  de  Março 

VII. 

T  Efte  dia  morreo  a  Infante  Dona  Sancha  ,   ultima  fi- 
lha de  ElRey  Dom  Arfonío  Henriques,  e  da  Rainha 

Dona  Mafalda.   Jaz  em  Santa  Cruz  de  Coimbra. 

.    - 
DECI- 
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DECIMOQUINTO  DE  FEVEREIRO. 

I.  Ultima  Tresladaçaõ  de  Santo  António. 

I I.  Nafie  a  Infante  Dona  Beatriz, filha  delRey  Dom  Joaõ  II L 
III.  Defende  Dom  Lioniz  Peretra   com  efiupendo  valor  a 

Cidade  de  Malaca. 

IV.  Vitoria  de  Dom  Martim  Affbnfo  de  Soufa  contra  Patê 
Marcar. 

V.  Lourenço  Ptres  de  Távora. 
VI.  Padre  hrancifco  António. 

I. 

GRADECDA  a  Cidade  de  Pádua  aos  fingu- 

lares  ,  e  perennes  bem  ficios ,  que  confrguia  de 

Díos,  por  intercefíaõ  do  noíío  glormio  Por- 
tuguez  Santo  António  ,  lhe  mandou  edificar 

huma  Igreja  de  tanta  grandeza  ,  e  magefta- 
de  ,  que  pode  competir  com  a  mayor  das  maravilhas  do 

Mundo  j  A  Capcíla  deílinada  para  felice  depofito  do  mi- 
lagrofo  cadáver,  he  fabrica  rica,  e  fumptuofa ,  cubertas 
as  paredes  de  fino  jafpe  ,  onde  íc  eftao  vendo  de  meyo 

relevo,  com  admirável  viveza,  e  perfeição,  muitos  paf- 
fos  de  fua  admirável  vida.  No  meyo  defte  famofo  ían- 
tuario,  fe  levanta,  em  forma  de  Aitar,  a  mageftofa  fe- 

pultura  ,  fobre  quatro  colunas  ,  aífentadas  fobre  fete  de- 
gràos  ,  tudo  de  póiíído  ,  em  que  a  obra  vence  muito  a 
matéria  $  No  alto  fe  vé  huma  arca  de  pedra  ,  Tanta  ,  oa 
íantificada  ,  pelos  artífices  ,  que  a  fizerao  (  como  outro 

7.deAbriidia  dizemos ,  )  e  fantificada  novamente  ,  pelo  uzo  %  a  que 

foi  deftinadá:  Dentro  nella ,  em  outra  arca  de  prata,  fo- 
rão  collocadas  neíle  dia,  anno  de  13  jo.  as  preciofas  Re- 

líquias, aííiftindo  a  efta  trasladação  o  Cardeal  de  Bolonha, 
Guido  de  Monfort  ,  grande  devoto  do  Santo  ,  c  grande 
numero  de  Prelados  ,  e  dos  Principaes  Senhores  de  Itália, 
e  innumeravel  povo. 

II. 
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NO  mefmo  dia,  atino  de  1530.  nafceo  cm  Lisboa,  nos 

Paços  da  Ribeira,  a  Infante  Dona  Beatriz,  filha  del- 
Rey  Dom  Joaõ  III.  e  da  Rainha  Dona  Catharina  ,  mor- 

reu na  flor  da  idade,  com  grande  magoa  dos  Reys,feus  pays. 

iii. 

JA  diífemos  ,  que  no  dia  vinte  de  Janeiro  ,  anuo  de 

1  j 6  8 .  apparecera  à  vifta  de  Maláoa  huma  poderofa  Ar- 
mada do  Achem.  Conftava  cila  de  trezentos  e  cincoenta 

vazos,  de  mayor  ,  e  menor  grandeza,  guarnecidos  de  quin- 
ze mil  homens  de  armas,  em  que  entrava  grande  nume- 
ro de  Turcos,  e  Janizaros.  Mais  de  duzentas  peças  de  ar- 

telharia  de  bronze  de  todo  o  calibre  ,  e  algumas,  que  def- 
pediaõ  baila  de  quarenta  arráteis  de  pezo.  Veyo  EiRty 
em  peííoa ,  e  fuás  mulheres,  e  trez  filhos,  que  tinha,  já 

homens  ■>  Taõ  certos  na  conquifta  da  Cidade  ,  que  ,  com 
cafa  mudada  ,  vinhaõ  difpóftos  a  fazer  nella  fua  habita- 

ção. Os  defen fores  ,  apenas  fubiaõ  ao  numero  de  mil  e 

quinhentos  ,  em  que  entravaõ  fó  duzentos  Portuguezes  , 
que  er-io  a  alma  daquelle  pequeno  corpo.  Aííiftiaô  entaõ 
alli  ,  o  Patriarca  da  Echiopia  ,  agora  Bifpo  da  China,  Dom 
Belchior  Carneiro,  da  Companhia,  e  oBifpo  da  mefma 

Cidade  de  Malaca,  Dom  Fr.  Jorge  de  Santa  Luzia,  Domi- 
nico  ,  Varoens  de  conhecida  fantidade,  em  cujas  oraçoens 

coníiília  a  melhor  defenfa.  Repetirão  os  inimigos  os  com» 

bates  no  efpaço  de  vinte  ,  e  cinco  dias  ,  fempre  com  gran- 

de perda  da  lua  parte  ,  e  igual  gloria  noíTa  -f  Atè  que  nefte 
dia  mandou  EIReydar  o  ultimo  aíTalto,  havendo  precedi- 

do huma  furiofi  bataria,  que  durou  vinte,  e quatro  horas. 
Encoítárão  grande  numero  deefcadas  aos  muros,  e  fubira5, 

também  em  grande  numero,  fendo  os  primeiros  os  mais 
nobres.  Pelejava5  aos  olhos  do  feu  Rey  ,  e  não  duvidavaõ 

expor  oufada  ,  e  cegamente  a  vida ,  por  manterem  a  repu- 
tação. Por  todo  o  circuito  da  Fortaleza  fuzilava  fero  cef- 

far  o  fogo  ,  as  nuvens  de  fumo  cegavão  os  olhos ,  o  cftron- 
Mm  do 
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batentes  atroavaõ  os  ouvidos  ,  os  que  fubião  peias  eícadas 
cahiaõ  percipitados  a  ferro,  efogo,  fobre  outros,  que  já 
fubiao  porellas;  Quando  era  menos  furiofo  o  aííalto  por 
huma  parte,  já  recrecia  em  outra  j  Os  noífos  eraõ  poucos, 
o  trabalho  infinito,  o  perigo  manifeíto;  Mas  tudo  fupera- 
ya  o  valor  ,  e  refoluçaõ  dos  defenfores ,  e  muito  mais  as  fer- 
vorofas  preces  dosdous  Prelados,  que  naprefença  doTo- 
do  Poderofo  ,  lhe  encomendávio  a  defenfa  da  fua  caufa. 

Diffitio  o  Senhor  atao  juftas  rogativas ,  einfluio  fobre  os 
Portuguezes  ,  taõ  benéfico  ,  e  propicio  ,  que  na  mayor  coní- 
ternaçaõ,  c  mais  apertado  tranze,  recobrarão  tal  oufadia 
nos  peitos  ,  tamanha  força  nos  braços  ,  que  com  Ímpeto 
mais,  que  natural  ,  arrojarão  as  eícadas  por  terra  ,  e  os  que 
haviaõ  fubido  as  muralhas  com  tanto  eftrago  deites  ,e  dos 

que  intentàvao  fubir,  que  oRcy  ,  lançando  as  toucas  no 
chaõ  ,  [  demonftraçaõ  entre  os  Mouros,  de  que  padecem 
alguma  txceífiva  calamidade ]  defcípcrado,  e  furiolo  ,  mal- 

dizendo ao  feu  Mafoma ,  mandou  tocar  a  recolher  ,  e  cheyo 
deaffombro,  e  coníuzaõ  ,  fcm  honra  ,  ecom  imponderável 
perda  de  gente ,  de  artelharia  ,  e  de  velas ,  que  a  noíTa  lhe 
meteu  no  fundo,  e  de  outras,  que  ellemefmo  mandou  quei- 

mar ,  por  naõ  ter  quem  as  marialTe  ,  defapareceo  daquelles 
mares. 

IV. 

PElos  annos ,  de  1538.  infeílava  os  mares  da  índia  hum 
CoíTario,  chamado  Patê  Marcar,  ecom  roubos  foi 

adquirindo  forças  ,  e  ajudado  também  do  C,amori ;  creccu 
tanto  em  poder  ,  que  fe  achava  com  huma  Armada  de  cin- 
coenta  velas,  eoito  mil  foldados  efcolhidos,  e quatrocen- 

tos canhoens,  a  mayor  parte  de  bronze,  e  todo  o  outro 

género  de  armas,  e  muniçoens,  que  requeria  aquelle  gran- 
de corpo.  Deu  fobre  elle  ,  nefte  dia  ,  do  anno  referido  , 

Martim  AfTonfo  de  Soufa  com  quatrocentos  Portuguezes  , 
atempo,  que  o  meímo  Patê  Marcar  havia  defcmbarcadc 
em  terra  com  toda  a  íua  gente  ,  em  hum  lugar  ,  chamado 
Beadalá.   Como  era  tão  ventajofo  o  numero  dos  inimigos, e  não 
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e  nao  lhe  era  facii  a  retirada  ,  pelejavao  com  iníigne  va-Dia  15* "1     de 

Fever» 

»       I  I  O  1 

lor :  Sobre  os  que  cahiao ,  rendidos  aos  noíTos  golpes,  fe 
levantàvão  outros,  por  vingarem,  fcm  temor  da  íua,  a  mor- 

te dos  companheiros.  Durou  a  contenda  muitas  horas, 

até  que ,  naõ  podendo  já  os  Mouros  fofter  o  Ímpeto  dos  Por- 
tuguezes ,  largarão  o  campo  ,  e  lhe  cederão  huma  das  mais 
illuftres  vitorias ,  que  vio  o  Oriente.  Morrerão  mais  de  íeis 
mil  inimigos  ,  dos  noííos  trinta.  O  defpojo  foi  preciofifíi» 

mo.  Da  armada  inimiga  (que  eftava  varada  em  terra)  ar- 
derão vinte,  e  cinco  velas,  as  outras  ficáraõ  em  poder  dos 

vencedores ,  com  toda  a  artelharia  ,  e  mil ,  e  quinhentas  es- 
pingardas: Forão  poílos  em  liberdade  muitos  cativos,  en, 

tre  elles  huma  mulher  digna  de  memoria:  Pofque  lendo 
perfuadida  por  todos  os  modos,  de  que  fe  podem  valer  o 

rigor,  e o  carinho,  para  que  deixa lTe  a  Fé,  e  pondo-lhe 
por  vezes  o  alfange  na  garganta  ,  jamais  a  pudéraõ  ven- 

cer, e  por  efta  caula,  a  trazia  Patê  Marcar,  carregada  de 
ferros» 

v. 
LOurenço  Pires  de  Távora,  quarto  fenhor  da  Quirt* 

ra  ,  e  morgado  de  Caparica,  do  Coníelho  de  Efta- 
do  dos  Reys  Dom  Joaõ  III.  e  Dom  Sebaftião ,  nobiliiTímo 

em  fangue.  e  muito  mais  em  acçoens.  Apenas  fe  achará 

VaiTallo  que  mais,  e  mayores  fervidos  fiztíle  aos  feus  Prín- 
cipes ;  Nos  feus  primeiros  annos ,  no  de  15  26.  paliou  a 

militar  em  Africa  ,  e  fe  arrojava  com  tanto  brio  aos  com- 
bates ,  que  em  hum  ficou  ferido  ,  e  cativo  dos  Mouros. 

Libertou-fe  pouco  depois,  e  prokguio  em  fe  ojrTerecer  aos 
mefmos  perigos  ,  lempre  com  igual  valor.  No  anno  de 
153  j.  acompanhou  ,  por  ordem  delRey  Dom  Joaõ  III. 

ao  Infante  Dom  Luiz,  na  jornada  de  Tunes  até  o  glorio- 
fo  fim  daqueíla  famofa  empreza.  No  anno  de  1541.  o 
nomeou  EIRey  Capitão  mòr  das  Náos  da  índia.  Partirão 
entaõ  féis,  e  chegando  com  todas  a  Cochim  ,  foube  que 
a  Fortaleza  de  Dio  fe  achava  cercada  com  todo  o  poder 

de  Cambaya ;  E  fem  attençao  aos  intereces  (  que  coftu- 
mão  fer  o  fim  principal  daqueíla  viagem  )  fretou  huma 

Mm  ij  Galeota 
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Dia  15-Galeota,  em  que  fe  embarcou  com  quarenta  foldados,  e 

.,  e  muitos  fidalgos  da  fua  obrigação  ,  e  partio  para  aquella 

Y  '  Fortaleza,  onde  fe  houve  com  fingular  valor,  até  o  fim 
do  eido  ,  e  batalha  ,  que  Dom  Joaó  de  Caftro  ,  Gover- 

nador da  índia  ,  deu  aos  Capitães  delRey  de  Cambava. 

Na  mcfma  batalha  atacarão  os  Portugutzes  as  fortifica- 
çoens  dos  inimigos  ,  e  houve  depois  duvidas,  febre  quem 

foi  o  primeiro ,  que  as  montara ,  e  conftou  ,  que  fora  Lou- 
renço Pires  ,  por  confiífaõ  do  mefmo  Governador  ,  que 

teve  naquella  gloria  ofegnndo  lugar.  No  anno  de  i  548. 

o  mandou  EIRey  por  E  nbaxador  a  Alemanha  ao  Empe- 
rador  Carlos  V.  e  depois  a  Caítella  ,  e  em  huma,  e  outra 

funçaõ,  manejou  ,  e  coníeguio  negócios  de  relevantiífi- 
mas  confequencias  paraoReyno,  e  entre  outros ,  ajudou 
o  cazamento  da  Princeza  Dona  Joanna  com  o  Príncipe 
Dom  Joaõ  ,  e  conduzio  a  mefma  Princeza  de  Cailelia  a 

zf.deNo-  Portugal  ,  como  em  outra  parte  diremos.  No  anno  de 

vembro.  !jjjt  o  mandou  EIRey  por  Embaxador  a  Inglaterra  a 
tratar  o  cazamento  do  Infante  Dom  Luiz  com  a  Rainha 

Miria  ,  filha  de  Henrique  VIU.  que  de  novo  havia  fuc- 
cedido  no  Reyno  a  feu  irmaó  Duarte  VI.  e  pofto  que  naõ 

teve  eífeito  o  projecto  deita  embaxada,  delia  fe  prova  af- 
fás  ,  o  quanto  ElRey  fiava  do  zelo,  prudência,  e  acti- 

vidade deite  grande  Miniítrc.  No  anno  1)^6.  o  man- 

dou o  mefmo  Rey  por  Embaxador  a  Caítella,  com  dif- 
ferentes  pretextos,  e  com  oceultas  inftrucçocns  paia  im- 

pedir o  cazamento  da  Infante  Don3  Maria,  filha  delRey 
Dom  Manoel,  e  da  Rainha  Dona  Leonor,  e  a  divertir  o 

empenho  ,  com  que  a  mefma  Rainha  procurava  ,  que  a 

Infinte  foííe  para  a  fua  companhia.  As  oceurrencias  da- 
quelles  tempos  eraõ  taes,  que  fe  julgava,  que  feria  em 

graviflimo  prejuízo  do  Reyno,  o  cazamento  ,  ou  auzen- 
cia  daquella  fenhora.  Mas  era  juntamente  precizo  ,  que 
ambas  eftas  coufas  fe  evitaííem ,  fem  fe  entender  a  verda- 

deira cauía  das  dilaçoens,  e  induftrias  ,  com  que  fe  havia 

de  evitar  huma,  e outra.  Foi  efte  negocio  o  mais  intrin- 

cado, e  difficultofo  daquella  idade,  e  tanto  mais, quan- 
to eraõ  fublimes  as  pefloas,  com  que  fe  havia  de  tratar; 

Porque  nelle  entra  vão,  com  grande  ardor,  e  eíficacia,a 
favor 
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favor  da  infante  ,  a  Rainha  íua  mãy  ,  a  Rainha  de  Un-^ia  *& 

gria  ,   ©  Príncipe  de  CaftcIIa  Dom  Felippe ,  e  o  Empe-       e 
rador  Carlos  V.    Aqui  fe  vio  a  íingular  prudência,  e  def- 
treza  admirável  de  Lourenço  Pires.  Aííim  foube  manejar 

coulas  tão  altas,   e  delicadas ,  que  fem  oífença  daquellas 

Magtftades  ,  c  fem  nora  na  reputação  do  leu  Rey  ,   veyo 
a  confeguir   o  que  enrâo  mais  relevava  ao  bem  commum 

do  Rcyno  :    Porque  ,    nem  a  Infante  cazou  ,   nem  íe  au- 
zentou  delle      No  mayor  ardor  dacjuellas  pertençoens ,   c 
defvios  ,  teve  Lourenço  Pires  huma  galharda  occaílio  de 
cílentar,    por  modo  diicreiiííimo,  a  generoíldade  ,   e  va- 

lor, que  lhe  pulíàvaõ  no  peito.    Inflando  hum  dia  o  Em- 
perador  com  mayor  força    no  empenho   de  ir  a  Infante 

para  lua  mãy  ,  c  refentindo  fe  gravemente  de  tantas  di- 

laçoens ,  lhe  diíTc,  em  tom  de  ameaço  :'  Eu  fei  muito  bem 
quantos  rios  }    e  quantas  pontes  tem  o  Rey  no  de  Portugal. 

Ao  que  o  Embaxador  com  admirável  ferenidade,  e  dcla- 
fogOj  refpondeu  :   Senhor ,   tem  os  me/mos,  que  tinha  bffjè 

faz  tantos  annos ,   tantos  mezes ,  e  tantos  dias.    B  etáo  pon- 
tualmente os  annos  ,  mezes ,   e  dias,  que  havião  paffado 

òefóc   o  dia  da   famoíiflima   batalha  de  Aljubarrota  ,   até 

aquelle  dia.  No  anno  de  i  5  jo.  o  mandou  a  Rainha  Do- 
na Catharina  ,  na  menoridade  delRey  Dom  Sebaftiaõ,  por 

Embaxador  a  Roma  ,   e  o  foi  nos  Pontificados    de  Paulo 

IV.   e  Pio  IV.   e  deite  confeguio  fingulariflimos  favores: 
Porque,  conhecendo  os  quilates  da  íua  grande  prudência, 

)he  deu  Quarto  no  feu  mcfmo  Palácio  para  com  mais  co- 
modidade o  communicar  ,  e  lhe  encarregou  negócios  de 

íumma  importância  ,    para  os  trat3r  em  CaíUlla  ,   ainda, 

que  nella  tinha  Núncio  -f  E  por  fua  intervenção  concedeu 
a  tile  Reyno  ííngulares  graças,   e  o  Senado  de  Roma  lhe 

participou  a  elle,   e  a  feus  fncceííores,  o  privilegio  de  Ci- 
dadão Romano.     Pelos  annos  de  15^3.  entendendo-fe , 

que  o  Xarife  vinha  com  todo  o  leu  poder  fobre  a  Cidade 
de  Tangere  ,  foi  nomeado  para  Governador  y  e  Capitão 
General  delia.   Alli  obrou  tão    illuftres  acçoens,  que  bem 

moftrou  ,  e  confirmou  de  novo  ,  que  não  era  menos  in- 
íigne  nos  empregos  militares, que  nos  políticos.   Em  huns, 

e  outros,  empregou  toda  ávida,  andando  (como  vimos) 
em 
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Diâi5.em  hum  circulo  mediante  ,  em  ferviço  da  Pátria.  Fa- 

lecco  nefte  dia  ,  anno  de  1573.  com  feíícnta  e  trcz  de 
idade.  Jaz  no  Convento  dos  Capuchos  da  Província  da 
Arrábida ,  que  elle  mefmo  edificou  junto  a  Caparica. 

vi. 
PAdre  Francifco  António  ,  natural  de  Lisboa,  em  idade 

de  vinte  ,e  trez  annos  ,  fendo  já  Cathedratico  de  Di- 
reito Civil  na  Univeríídade  de  Coimbra  ,  entrou  na  Com- 

panhia de  Jefus  no  anno  de  1  j$8.  Foi  mandado  a  Sarde- 
nha com  o  Padre  Baithazar  de  Pina  ,  para  fundarem  o 

Collegio  de  FaíTer.  Trabalhou  muito  naquella  Ilha.  Em 
Roma  foi  M^ftre  dos  Noviços;  foi  ConferTor  do  Santo 

Martyr  Edmundo  Campiano.  Em  Alemanha  era  oConfef- 
for  de  Santo  Eftanislao  Koska  a  quem  com  feus  coníeihos 

dirigio  para  a  Companhia  ■  e  para  a  Bsmaventurança.  Tra- 
balhou muito  em  Alemanha  na  confervaçao  da  Santa  Fé 

Catholica  Romana.  A  Senhora  Dona  Maria  de  Auíiria  uíou 

muito  [dos  conlelhos  defte  Padre  ,  e  por  efpaço  de  trinta 
e  féis  annos  o  teve  por  feu  Director  ,  e  Pregador.  Com 

a  mefma  Senhora  veyo  para  Madrid  ,  e  a  fervio  atè  a  mor- 
te, llluftrou  o  Cathecifmó  do  Padre  Edmundo  Augerio  , 

notando  inteiros  os  lugares  dos  Santo  Padres  ,  que  traz 
para  refutar  aos  Calviníftas.  Verteu  em  Caílelhano  as 
Sentenças  do  Papa  Xifto ,  e  os  livros  de  Dorotheo  ,  Ni- 

lo, e  Ifaias  Abbades.  Compoz  também  hum  livro ,  Avi- 
zos  para  os  Soldados  $  mais  outro  do  Sacrifício  da  Miíía. 

Eftas  obras  fe  imprimirão  em  Madrid  •  Donde  fe  rccolheo 
para  morrer  no  Collegio  do  feu  Noviciado  de  Coimbra, 
onde  falecco  íàntamente  nefte  dia  de  i<5io. 

DECI- 
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Diai  6. 

DECIMOSEXTO  DE  FEVEREIRO. 

I.  0  Santo  Milagre  de  Santarém, 

II.  A  Senhora  Infante  Dona  Tb er eza ,  filha  delRey  Dom  Pe- 
dro II. 

III.  Vitoria  na  Índia ,  junto  a  Damão ,  fendo  Viçe-Rey  Dom 
Conjlantino  de  Bargança, 

IV.  Intenta  Nuno  da  Cunha  a  conqui/la  de  D  to. 
V.  Conquifiaõ  os  Olandezes  as  Praças  de  Olinda  ,  e  do  Ar» 

recife, 

VI.  Dom  Jozè  de  Menezes. 
Vil.   Padre  Vafço  Rodrigues. 

i. 

M  Santarém,  na  Frcguezia  de  Santo  Eílevaõ, 
fe  celebra  nefte  dia ,  a  fagraçaõ  do  Templo 
onde  depofitou  o  Ceo  aquclla  cftupenda  ma- 

ravilha ,  que  por  antonomaíía  fe  chama:  0 
Santo  Milagre.  Foi  o  caio,  que  certa  mulher 

daquelle  povo,  pcrfuadida  de  outra  (  infiel,  e  mnga)  fe 
arrojou  a  furtar  huma  Partícula  coniagrada  no  aclo  da 
Communhaõ  ,  e  iahindo  da  Igreja  foi  advertido  de  algu- 

mas peífoas,  de  que  da  toalha,  com  que  cobria  a  cabeça 
nella  envolvera  a  facrofanta  Partícula  ]  lhe  corria  co- 

pioío  fangue.  Atónita  na  vifta  de  hum  portento  taõ  raro, 
caminhou  para  fua  cafa  ,  e  tão  falta  de  concelho,  como 

cheya  de  temor,  efeondeu  ,  a  toda  a  preça  ,  em  huma  ar- 
ca aquellas  patentes  provas  do  feu  delito ,  para  com  o  be- 

neficio do  tempo,  e  mayor  focego  de  animo  ,  tomar  me- 
lhor refoluçao.  Entrou  a  noite  ,  mas  naõ  entrou  na  po- 

bre caía  ,  (  Palácio  entaõ  do  Rey  Supremo  )  por  que 
da  aro  fahiaõ  luzidiflimos  refplandores,  que  defterravaõ 
as  trevas,  A  tanta  luz  naõ  fe  pode  mais  oceultar  o  fuecef* 
fo,  e,  divulgado  na  Villa  ,  foi  innumeravel  o  concurfo 
de  hum,  e  outro  Eílado  ,  fecular  ,e  Eccleíiaftico ,  e  com 

Pro- 
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Diai6.Prociífa5  folemniífima  levarsõ  aquelle  thefouro  inextimà- 

f     vel  á  igreja  de  Santo  Efteváo  ,  a  que  pertencia  efta  jufta 
reftimiçaõ  ,   por  fe  haver  feiro  neiJa   o  íacrilego   roubo. 
Perfevera  a  facrofanta  Partícula  incorrupta  mais  ha  de  qua- 

trocentos, e  quarenta  annos,  e  íe  venera  dentro  em  huma 
miraculoza  ambula  de  criftal ,   em  que  fe  achou  colocada; 

Ignora-fe  o  como  ,   mas  perccbe-fe  com  evidencia   ,  que 
he  obra  fuperior  a  todos  os  esforços  da  natureza  ,   e  da 
arte.  Expoem-fe  em  certos  dias  do  anno  aos  olhos   de  to- 

dos ,  e  algumas  vezes  a  peífoas  particulares.   Com  razaõ  fe 
pôde  prezar  muito  efte  Reyno  ,  c  a  nobiliííima  Villa  de  San- 

tarém de  haver  Deos  obrado  nellc-  ,   e  nella  ,   efte  prodi- 
giofo  Milagre,    A  toalha  com  os  íinaes  do  fangue ,  (co- 

mo fe  fora  vertido  de  frefco  1  fe  guarda  com  grande  de- 
cência ,  e  veneraçtao  ,   no  Convento  de  São  Domingos 

da  mefma  Villa.    Succcdeo  efta  portentofa  maravilha  pe- 
los annoi  de  1147.  reinando  Dom  Aífonfo  111.  de  Portugal. 

11. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1704.  pelas  cinco  horas 
da  tarde  morreu  de  bexigas  malignas  a  fenhora  In- 
fante Dona  Thereza  ,  filha  dos  Rcys  Dcm  Pedro  II.  e 

Dona  Maria  Sofia,  com  tanto  fentimento  de  toda  a  Cor- 

te,  e  Reyno,  como  felicidade  fua  :  Porque  ,  faltando- 
Ihe  oito  dias  ,  para  prefazer  oito  annos ,  fe  difpoz  para 
a  morte  com  admirável  refignaçaõ,  c  despego  da  vida  ; 
E  confeífando-íe  repetidas  vezes,  recebeu  com  inteiro juL 
zo,  e  fingular  piedade  o  SantiíTimo  Sacramento,  que  lhe 
levou  o  Parroco  da  Freguezia  dos  Martyres  f  e  lho  mi- 
niftrou  o  Biípo  Capellão  mór  ,  Inquiíidor  Geral  ,  Dom 

Frey  Jofeph  de  Lencaftro  j  E  <a  Santa-Unçao  ,  que  lhe 
adminiftrou  o  dito  Parroco  :  Foi  fepultada  em  São  Vi- 

cente de  fora ,  junto  da  Rainha  fua  may. 

iii. 

*  Onquiftada  por  Dom  Conftantino  de  Bargança,  Vi? 
ce-Rcyda  índia,  a  Cidade  deDamaõ, havendo  iahido 

delia 
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delia  hum  corpo  de  trez  mil  Abexins ,  a  mayor  parte  deDiai& 
cavallo,  andavão  infeftando  as  viíinhanças  da  mefma  Ci-     de 

dade,  e  impedindo  as  operaçoens,  com  que  o  Více-Rey   ever* 
tratava  de  rílabalecer  a  nova  conquifta.    Poz  o  Více-Rey 

em  concelho  o  modo  ,  que  íe  teria*  em  fe  livrar  deite  em* 
baraço,  e  dizendo  alguns,  que,  ao  menoa  eraõ  neceiía- 
rios  dous  mil  homens,  fe  levantou  António  Moniz  Bar* 

reto,  dizendo  :  Que  elle  o  farta  com  quinhentos.    Dcu-lhos 
o  Vicé-Rey  ,  e  com  elles  fahio  a  campo  huma  noite  ,  c 
por  íer  muito  efeura  fe  derramarão  os  foldados  por  varias 
partes,  e  íbbre  a  manha  fe  achou  António  Moniz  fó  com 
cento  e  vinte  à  cara  com  os  inimigos.  Era  taõ  defigual  o 
numero  ,  quç  bem  moílrava  fer  temerária  a  refoluçao  de 
invcftir ;  Mas  também  ,  a  de  retirar  era  fummamente  ar- 
rifeada  j  Entaõ  o  valerofo  Moniz  ,  voltando  para  os  íeus 
lhe  diíTe :   Que  em  quanto  a  luz.  do  dia  nao  moflrava  quaõ 
poucos  erau  ,  deviao  provar  fortuna  fiando  da  forca  dos  feus 
braços  hum  fueceffio  feltce  ;    E  fem  dilação  atacou  aos  ini- 

migos ,  os  quaes  tomados  de  fobrefalto  ̂ cuidando  ,  que 
tinhaõ  fobre  li,  todo  o  poder  do  Vice-Rey ,   fe  puzerão, 
bem  cortados  donoíío  ferro  ,em  vergonhofa  fugida  ,  dei» 
xando  nas  mãos  dos  Portuguczes  ,   naõ  poucos  deípojos, 

em  que  entravaõ  trinta  e  íeis  peças  de  arcelharia  de  cam- 
po.   Já  hia  rompendo  a  menha ,  quando  os  Abexins  re« 

conhecerão  com  igual  dor  ,  e  aíTombro  ,  os  poucos  ,  de 

que  haviaõ  recebido  tamanha  perda,-  E querendo  emmen- 
dar  o  erro ,  e  lograr  a  occailaÕ ,  poilos  cm  ordem  mili- 

tar, caminharão  contra  o*  noífos.    Jà  o  Moniz  fe  achava 
com  todos  os  companheiros  ,  porque    os  que    fe  havião 
eípalhados  concorrerão  ao  lugar  do  primeiro  combate  , 

,    guiados  do  eftrondo  das  bocas  de  fogo  ,  e  como  chama- 
dos por  ellas.  Travou-fe  entre  huns,e  outros,  huma  ri- 

ja batalha.   Os  Portuguezes ,  valendo-fe  da  artelharia ,  que 
Jiaviaõ  tomado  aos  Abexins ,  fizeraõ  nelles  hum  fatal  ef- 

trago  ,   e  logo  a  efpada  ,  e  lança  ,  os  rechaífaraõ  com  tan- 
to ardor ,  que  ,   a  pezar  do  grande  esforço  ,  com  que  fc 

defendiaõ,  os  romperão,  e  lhe  fizeraõ  voltar  as  coitas,  e 
os  foraõ    feguindo  largo  efpaço  com  morte   de  mais    de 
quinhentos.   Alem  das  peças  de  artelharia  ,  ja  referidas, 

Nn  rec:>~ 
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Da  \6.  recolherão  os  Portuguezcs  grande  numero  de  carros  ,  car- 

dé     ri  gados  de  moitas  couias  de  preço  ,  que  António  Moniz 
deixou  liberalmente    aos  companheiros  ,   contentando-íe 
com  a  gloria  íingular  de  haver  confeguido  duas  vitorias 
em  hum  íò  dia. 

I V . I    , 

9.deFe-  TT^  ̂ Endida ,  e  aflfoiadâ,  com  igual  fortuna,  e  valor,  a 
[Y  Hha  de  Beth  (  como  ja  dihemos  )  paíiou  Nuno  da 

Cunha  ,  com  todo  acjuelle  poder  naval  ,    a  combater  a 
Praça  de  Dio  ,  que  deide  então  começou  a  fer  famofiííi- 
mo  theathro  das  armas  Portuguezas ;   Forão  ,  porém  ,  eí- 
tes  prelúdios  menos  fel  ices  ;  porque  defta  vez  fahio  fruf- 

rradoo  noíío  empenho-   A  demora,  que  fizemos  naquel-' 
ia  primeira  expugnaçaô,  inVpoífibilitou  a  fegunda;  1  an. 
to  importa  nas  emprezas  militares  ,    não  interpor   dila- 
çoens!  Preveniraõ-fe  os  inimigos  á  defença  por  todos  os 
meyos ,  a  que -chega  a  induftria  ,  e  o  poder  :  Lançarão 
fortiflimas   caoVas   na>  entíáda  da  barra  ,    guarnecerão  as 
prayas  ,  e  muralhas  convgrande  numero  de  groífa  arte- 
lharia ,  fortificarão  com  firmes  reparos  os  lugares  de  mayor 
lifco  ,  tudo  aííiílido  de  dez  mil  combatentes  ,  gente  ef- 
colhida  ,  à  obediência  de  valerofos  ,  e  experimentados 

Capitães ,  que  concorrerão  das  terras  circumviíinhas  nef- 
ta  occafiaõ  ,  em  que  viaõ  empenh  das  igualmente  a  con- 
íervaçaõ  da  pátria,    e  a  reputação  do  feo  Rey.    Ná  ma- 

nha defte  dia;  anno  cie  15:31.  inveftio  Nuno  da  Cunha 
com  aquelle  monte  immenfo  de  dificuldades  ,  ou  de  im- 
poílivcis :    Deu  finai  ao  còn flicto  ,  e  começou  a  fentir-fe 
naquelle  emisferio  huma  horrenda  comoção  de  todos  os 
Elementos:  O  Fogo,  o  Ar,  o  Mar,  a  Terra  fe  dezataraõ 

em  fúrias ,   ou  ferviaõ  nellas.   O  Fogo  ,   fahindo  por  infi- 
nitas boccas  ,  alumiava  temerofamente  os  orizontes  :    O 

Ar  osefeurecia,  envolto  em  nuvens  defumo  ,  e  cruzado 

de  bailas,   e  frechas,  em  tanta  copia,  que  nelle  fe  reper- 
cutiaõ  humas  com  outras:  O  Mar,  ferido  das  mefmas, 

e  cortado    por  muitas  partes   d.is  quilhas  dos  noífos  ba- 
xeis  ,  já  fe  enfurecia  levantando  em  ondas  ,  jà  bramava 

con- 
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convertido  em  efcumas :  A  Terra  abalada  com  o  fom  im-Pia  i6. 

petuofo  dos  canhoens  ,  e  batida  da  furiofa  impreíTaõ  das 

balias,  já  fe  levantava,  já  cahia  defpedaçada  em  ruinas: 
Era  tudo  huma  horrenda  confuzaõ.  Cahiaõ  fobre  a  nofla 

Armada  chuveiros  de  bailas,  e  frechas,  e  ao  meímo  tem- 
po diícorria  o  Governador  de  huma  a  outra  parte  ,  veU 

tido  de  encarnado,  e  em  pè ,  em  hum  batel,  dando  or- 

dens, e  animando  os  Toldados  $  A'  fua  peíToa  ,  como  ob- 
jecto já  conhecido,  fe  encaminhavão  as  pontarias  inimi- 

gas ,  mas  nada  bailava  a  lhe  esfriar  o  ardor  ,  com  que 

profeguia  o  combate:  Havia  convidado  pára  o  íeu  battl  a 
Sebaítiaõ  de  Gá,  Toldado  de  muita  eftimaçaõ  ,  por  valen- 

te ,  e  dizidor ,  o  quai  lhe  diííe :  /f  lenhor  ,  para  ifto  me 

trouxeftes  aqui*  E  elle  com  galantaria  ,  e  defenfado  ©ani- 
mou ,  e  aos  companheiros  [  que  também  não  andava5 

muy  contentes  dizendo  :  Humtliate  capita  vejlra.  Mas 

jà  a  noíía  artelharia  hia  faltando  em  grande  parte  ,  re- 
bentada do  inceíTante  exercício  •  Já  hia  faltando  o  dia  , 

e  hia  faltando  a  gente,  porque  erão  já  muitos  os  feridos, 
e  naõ  poucos  os  mortos  ,  com  que ,  chamando  o  Gover- 

nador aconfelho  ,  fe  refolveo  por  uniforme  parecer  dos 

Cabos,  que  fe  guardáíTe  a  empreza  para  melhor  occa- 
íiaõ  ,  porque  neita ,  as  prevençoens  ,  e  fortificaçoens  da 
Praça  ,  cortavaõ  as  efperanças  do  bom  iuccefíb  ,  ou  as 
davaò  ,  com  tanto  perigo  ,  que  ainda  na  fuppofíçaõ  da 
conquifta,  feria,  fem  duvida,  para  nós  mayor  a  perda, 
do  que  a  utilidade. 

v. 
COrria  o  anno  de  1630.  quando  os  Olandezes  com 

poderofa  maõ  cahirão  fobre  a  Província  de  Pernam- 
buco ,  huma  da$  mais  illuftres  ,  e  mais  pingues  da  Nova 

Luíitania.  Naõ  faltavaõ  nella  Portuguezes ,  mas  faltavaõ 
totalmente  foldados  ,  porque  de  annos  muito  anteriores 
naõ  fe  conhecia  alli  a  guerra  mais,  que  nas  pinturas,  ou 
nas  hiílorias.  Como  os  Reys  de  Portugal  fe  mantinhaõ 

em  paz  com  todas  as  potencias  da  Europa,  e  na  Ameri- 

ca naõ  havia  quem  nos  pudeííe  inquietar  :  Porque  os  Gen- 
Nn  ij  tios 



284  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  16.  tj09  naturaes  da  terra,  huns  craô  avindos,  e  domefticos: 

F  E  outros  ,  (  pofto  que  bravos  ,  e  ferozes  )  viVÍ3Õ  embre- 
nhados no  interior  do  certão-  Daqui  naíeia  o  defeuido, 

e  ócio  dos  moradores  ,  que  ío  attendiaõ  a  grangear  ca- 
bedaes ,  ou  a  difpeuder  em  dilicias  os  grangeados.  Nem 
elles  tinhaõ  armas  ,  nem  as  praças  foruficaçoens  ,  nem 

ainda  alguns  leves  reparos  ■>  Como  fe  todos  os  tempos 
houveííem  de  fer  huns ,  e  como  fe  a  fua  melma  inunda- 

ção de  riquezas  naõ  fofle  hum  vivo  reclamo  ,  à  íempre 
infaciavel  ambição  das  Nafçoens  do  Norte.  A  uniaò  de 

Portugal  a  Gaftella  ,  abrio  hum  efpeciofo  pretexto  aos 
Oland.zes ,  para  nos  tratarem  como  a  inimigos,  procu- 

rando ,  por  meyo  da  noíía  ruína  ,  os  augmentos  da  lua 

utilidade  -t  E  depois  de  graves  damnos  ,  que  intentarão  , 
c  em  parte  confeguiraó ,  lhes  pareceu  ,  que  em  Pernam- 

buco podiaõ  firmar  hum  novo  Eítido  de  grande  impor- 
tância ,  e  confequencias  j  E  parlando  prorrptanente  do 

confelho  á  execução,  appareceraõ  fobre  as  prayas  de  Olin- 
da ,  e  Arrecife  ,  dezafeis  fragatas  de  guerra  ,  com  dous 

mil  e  duzentos  Infantes,  e  fetecentos  marinheiros,  à  or- 

dem do  Coronel  Theodoro  Uvindembu^g ;  e  fazendo  va- 
rias voltas  por  enganar  a  oppofiçaõ  dos  noííos  ,  íahio 

fem  ella,  no  pofto  chamado  do  Páo  amarelo.  Achava-fe 
governando  Pernambuco  M.uhias  de  Albuquerque,  Ca- 
valleiro  de  infigne  valor , atributo  próprio  dos  do  feu  ape- 

lido }  Mas  a  gente  ,  com  que  fè  achava  ,  toda  era  bifo- 
nha,  e  colleóticia ,  e  pofto,  que  intentou  por  vezes  cor- 

tar o  paíío  aos  inimigos,  a  penas  dava  principio  ao  com- 
bate, quando  jà  os  íeus  voitavão  as  coftas,com  igual  te- 
mor, e  defordem.  Alguns  houve,  que  em  paííagens  es- 

treitas fe  lhe  oppuzeraõ  com  íingular  esforço,  mas  erao 
poucos,  e  faltavaõ  lhe  armas,  c  muito  mais  a  deftreza, 

e  exercicio  ,♦  Em  fim  ,  nada  bailou  a  rebater  ,  ou  deter 
o  impetuofo  curfo  dos  inimigos,  os  quaes  nefte  dia,  em 
Sabbado  ,  no  anno  referido  ,  levarão  quaíi  de  hum  golpe 

as  duas  Praças  de  Olinda,  e  Arrecife,  e  nefta  fegunda  pu- 
zerão  o  aífento  do  feu  domínio  ,  e  cm  ambas  ,  fizerão 

crueliííimas  excorçoens,  tao  alheyas  da  humanidade,  co- 
mo próprias  das  feras  mais  feras.    Atéque  defpertando  os 

Portu- 
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Portuguezes  do  ócio  ,    em  que  eílavaõ  adormecidos  ,  e^i*  16"; 
feitos  às  armas,  a  que   os  obrigou  a  neceííidade  ,  facodi-       e 
raõ  gloriofamente  de  íi  eílc  pezado  jugo  ,  conicguindo 

illuftrifíimas  vitorias,   naõ  (  como  elles  neíle  dia  )  de  lol- 
dados  bifonhos ,  e  inermes  ,  masdclles  mefmos ,  muito  mais 
numeroios,  e  melhor  armados,   e  veteranos. 

vi. 

DOm  Jozè  de  Menezes  ,  fidalgo  da  primeira  nobreza, 
filho  terceiro  de  Dom  ArTonfo  de  Menezes  ,   Co- 

mendador da  Izeda  ,  Meftie  Sala  de!Rey  Dom  Joaõ  IV. 
e  de  Dona  Joanna  Manoel  de   Magaihaens ,   e  Menezes, 

filha  herdeira  de  Conflantino  de  Magaihaens  de  Mene- 
zes,  fenhores  da  Villa  da  Ponte  da  Barca;  foi  Porcionif- 

ta  do  Collegio  Real  de  Saõ   Paulo,   Doutor  em  Cânones, 

Dezembargador  do  Porto,  da  Caiada  Suplicação  ,   e  dos 
Agravos;    Deputado  do  Santo  Oíiicio  ,   dà  Junta  dos  trez 

Elíados  ,  da  Meia  da  Confciencia  ,   e  O  dens  ,•    Vifitador 
dos  Conventos  de  Aviz,   e  Pulmella;   Dom  Prior  deGui- 

roaraens,   Reytor,  e  Reformador  com  exercício  da  Uni* 
veríidade  de  Coimbra,   por  Provizaõ  de  ij.  de  Outubro 
de  167  j.  faculdade  naò  concedida  a  outro  algum  ,  nem 

antes,  nem  depois  dtíL  Vaiaò  cgrtgio,  e  fingular.   Tam- 
bém foi  Sumilher  Òa  Cortina  ,    e  primeiro  Miniílro  dei* 

Rey  Dom  Pedro  II.    Bifpo  do  Algarve  ,   e  de  Lamego  , 
Arcebifpo  Primaz  de  Braga,  de  que  tomou  poílc    em    n. 
de  Mayo  de  1691.   nomeado  Inquifidor  Geral  por  carta  de 
6.  de  Abril  de  1693.  dignidade  ,  que  naõ  aceitou  ,   fobre 
que  houve  differentes  dileurios.e  fe  queixava  EIRey  Dom 
Pedro  II.  de  lhe  faltar    na  Corte  hum  tão    bom  Confe- 

lheiro.    De  todos  os  referidos  empregos  ,  é  dos  mayores 

do  mundo,  foi  merecedor  ,    porque  teve  grandes  letras, 
grande  entendimento  ,  grande  rezoluçaó.    Era  acérrimo 

defenfor  da  jurifdiçaõ  Ecclefiaítica  ,  e  zelofilíimo  da  jufti- 

ça  com  tanta  perfeição  ,  que  o  Padre  Vicente  de  Liz  ,  Rty  - 
tor  do  Collegio   da  Companhia  de  Braga  diííe  nas  fuás 

exéquias  ,   que  confeífando-o  nas  vefporas  da  fua  morte, 
lhe  iegurara,  que  nas  matérias  da  juftiça  não  achava,  que 

em 



286  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  i6.em  toda  a  fua  vida  houveíTe  delinquido,  nem  ainda  vení- 

F  e  almente  cofn  advertência.  Adminiílrava  as  rendas  Epif- 
copaes  com  fidelidade  ,  e  diícriçaô  evangélicas.  Em  íua 

caía  tudo  era  vulgar  ,  íb  a  livraria  era  precioia  ,  e  mag- 
níficos os  Pontificaes»  Certamente  foi  iíem  controvereu 

hum  dos  mais  doutos,  e  excellentes  Miniftros,  e  Prelados 

defte  Reyno.  Faleceu  em  Braga  nefle  dia  de  1696.  ha- 
vendo nafeido  em  Lisboa ,  e  bautifado  na  Igreja  de  Sa5 

Paulo ,  no  primeiro  de  Mayo  de  1642.  Na  vefpera  da  lua 

morte  ,  correndo-Ihe  copioío  Tangue  da  fonte  de  hum 

braço  ,  e  tomando-o  por  feliz  prognoftico  de  faude  ,  o 
Medico  ,  que  eílava  prezente  ,  lhe  relpondeo  promptamen- 
te  o  Arcebifpo  com  aquellas  palavras  do  Pfalmo  29.  Qua 
uttlttas  tn  fangue  me  o  ,  dum  defeendo  tn  corrupttonem  ?  hftí 

fepulrado  na  Sc  de  Braga  na  Capella  deSaò  Pedro  de  Ra- 
tes ,  que  havia  reformado  ,  para  cujo  ornato  deixou  no 

feu  teftamento  hum  grande  legado  ,  e  que  na  fua  fepul- 
tura  fe  lhe  puzeííe  efte  Epitáfio.  Aeju*  jaz  J»feph  ,  o  mais 

'tndtgno  Arcebifpo  de  Braga. 

VII. 

VAfco  Rodrigues  ,  foi  natural  da  Cidade  de  Braga  , 
e  Cathedratico  na  faculdade  dos  Sngrados  Cânones 

da  Univeríidade  de  Salamanca  ,  taÕ  infigne  ,  que  mere- 
ceu preclaro  nome  em  toda  a  Hcfpanha.  Muitas  Vezes  o 

confultaraõ  grandes  Príncipes,  e  Senhores  $  e  ate  os  Sum- 
mos  Pontífices  fe  ferviraõ  do  feu  talento  em  beneficio  pu- 

blico. Por  caufa  das  guerras  entte  Portugal,  e  Galtella, 
com  a  morte  delRey  Dom  Fernando,  e  acclamaçaõ  de 

E'Rey  Dom  Joaõ  o  I.  de  Portugal  fe  reftituio  á  Cidade 
de  Braga,-  onde  ,  logo  que  chegou  ,  o  íeu  Arcebifpo  D. 
Lourenço  da  Lourinhã ,  (  Varaõ  nas  hiftorias.  Portugue- 
zas  famoíiííimo  ,  cujo  corpo  ,  fobre  mais  de  trez  feculos 

de  fepultura  fe  conferva  incorrupto  )  o  nomeou  feu  Pro- 
vizor,  e  Vigário  Geral,  Chantre  da  Sé  ,  e  Governador 
do  Arcebifpado ,  na  larga  auzencia  que  fez  de  Braga  por 

acodir  às  perturbaçoens ,  e  parcialidades ,  em  que  entaõ  flu- 
tuava o  Reyno.  Omefmo  governo  daquella  Dioceíí  en- 

trega- 



^  DIÁRIO  PORTUGUEZ.         287 
tregarao  a  Vafco  Rodrigues  os  Arcebifpos  que  fe  feguirãoDia  \6* 

Dom  Martim  AíFonfo ,  e  Dom  Fernando,-  pelo  que  era  de 
vulgarmente  chamado  de  huns  o  Arctbifpo  Pequeno,  de 

outros  o  Arcebifpo  Grande  ,•  porque  dos  trez  Arcebifpos 
do  Teu  tempo  ,  nenhum  governou  por  íi  ,  e  elle  gover» 
nou  por  todos  trez.  Embebido  Valco  Rodrigues  no  tra- 

fego, e  laberinto  do  governo  ,  e  do  mundo  ,  apparc- 
ceu  em  Braga  o  Venerável  Padre  Martim  Lourenço  in- 
íigne  Miffionario  Appoftolico  ,  e  fegundo  fundador  da 
Congregação  de  Saõ  Joaõ  Evangdifta  ,  que  dos  púlpitos, 
como  de  ataiayas  ,  avifava  aos  ouvintes  dos  perigos  da  vi- 

da ,  e  dos  rifeos  da!ma  j  e  huma,  e  outra  bataria  rendeo 

a  Vafco  Rodrigues  em  tal  forma,  que  logo  deixou  o  mun- 
do, e  abraçou  a  Cruz  de  Chrifto,-'  fez  voto  de  hir  ,  co- 

mo foi  5  a  Jerufalem ,  e  voltando  á  pátria  ,  depois  de  qua- 
íi  trez  annos  de  auzencia  ,  chegou  à  portaria  do  Con- 

vento de  Villar  de  frades  a  pedir  o  habito  da  Congregai 
ção  de  São  João  Evangelifta ,  onde  foi  recebido  ,  e  per- 

feito Religiofo ,  e  teve  preciofa  morte  nefte  dia  pelos  an- 
nos  de  1458.  com  oitenta  de  idade,  e  doze  de  Cónego 
Secular  da  mefma  Congregação. 

DECI- 
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DECIMOSETÍMO  DE  FEVEREIRO. 

I.  Os  Santos  Donato ,  Seamdtano ,  e  Rómulo  ,  e  [eus  com- 
panheiros MM.      o 

II.  Dona  Leonor  de  Noronha. 

III.  0  famofo  Adail  Lopo  Barriga. 
IV.  Succejfo  felice  contra  o  Achem  em  Malaca. 

I. 

M  Concórdia ,  antiga  Cidade  de  Portugal , 
padecerão  neíledia,  anno  de  145,  illuftre  mar- 
tyno ,  em  defença  da  Pé, os  Santos,  Dona- 

to, Secundiano  ,  e  Rómulo,  e  oitenta  e  íeis 

**  companheiros,  imperando  Antonino.  Delles 
faz  menção  o  Martyrologio  Romano  nefte  mefmo  dia. 

11. 

DOna  Leonor  de  Noronha  ,  filha  de  Dom  Fernando 
de  Menezes  f  fegundo  Marquez  de  Villa  Real ,  e  da 

Marqueza  Dona  Maria  Freyre  :  Foi  fenhora  de  excellen- 
tes  prendas,  cm  tudo  iguaes  à  grandeza  do  feu  nafeimen- 
to  :  Teve  largas  noticias  das  feiencias  ,  e  compoz  algu- 

mas obras ,  que  deu  ao  prelo,  merecedoras  da  luz,  e do 
aplaufo  univerfal  j  Como  forão  vários  tratados,  a  modo 
de  Homilias ,  íobre  os  mifterios  do  Santiílimo  Sacramen- 

to ,  e  da  Payxaô :  Outro  tratado  íobre  a  Oração  ào  Pa- 
dre noffb  :  Outro  da  hiftoria  de  Job :  Outro ,  que  intitu- 

lou: Prtnçtpio  da  noffa  redempçao.  Traduzio  de  latim  em 
<vulgar  as  Vneidas  de  Marco  António  Sabelico.  Neftcs 
virtuoíos  exercícios  ,  e  no  exercício  das  virtudes  todas  (em 

que  foi  infigne  )  gaílou  a  vida,  até  que  a  trocou  pela  im- 
mortal,  nefte  dia,  anão  de  ijó^.  Deixando,  na  pofte- 
ridade,  gloriofa  fama  de  Santa  ,  e  íabia. 

III. 
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TTT  de A-kJ"  Fe  ver. 

O  Nobre  Cavalleiro  ,  e  famofo  Adail  ,   Lopo  Barriga 

militou  em  Africa  com  merecido  aplaufo.  O  feu  no- 
me era  o  terror  dos  infiéis ;    Com  elle  a  medrentavaõ  as 

mãys  aos  filhos.  Achou-fe  na  defença  de  muitas  Praças , 
e  na  expugnaçaõ  de  outras , fempre  com  affinalado  valor; 
Repetia  as  entradas  com  taõ  impetuoíàs,  e  naõ  efperadas 
invazoens  ,  que  naÕ  deixava  aos  Mouros  ,  nem  tempo, 

nem  lugar  livre  de  iobrefalto.  De  huma  vez  chegou  a  pre- 

gar o  íeu  punhal  nas  portas  de  Marrocos  ,•    Acçaõ,  pofto 
que  inútil ,   gloriofa.   A  íua  onfadia,  bem  fuecedida  tantas 
vezes ,  de  huma  o  levou  ao  cativeiro.  Vinhaõ  muitos  Mou- 

ros nobres  de  terras  muy  diftantes  a  ver  efte  milagre  do 

valor,-  Succedeu,  que  hum,  por  defprezo ,  lhe  pegou  da 
barba  ,  mas  pagou  o  atrevimento  ,  porque,  pegando  Lo- 

po Barriga  (  ainda  que  carregado  de  ferros  )  de  hum  páo, 
que  alli  achou,  lhe  deu  tamanha  pancada  na  cabeça,  que 
logo  lhe  cahio  morro  aos  pés.    Foi  por  efta  cauía  ,  taõ 

cruelmente  açoutado  ,  que  'a  camila  lhe  ficou  moida  dos 
golpes  |   e  defpedaçada  :    Aílim  a  mandou  a  ElRey  Dom 

Joaõ  III.  o  qual  logo  procurou  ,  e  confeguio  o  feu  rcfga- 
te.   Vindo,   pouco  depois,   a  Lisboa  ,  fuecedeu  perguntar 

huma  vez  o  mefmo  Rey  a  certos  Fidalgos ,  que  lhe  aflíf- 
tiao  :  Se  Lopo  Barriga  fora  fertdo  multas  vezes  ?  Refpon- 

deo  hum  com  mais  inveja,  que  juizo  :   Senhor ,  Lopo  Bar- 
riga he  muito  mofino ,  fempre  ]ojerem.  Poucos  dias  depois, 

indo  EIRty  ao  campo  ,  e  correndo  hum  cavallo  cahio» 
E  falando  fe  à  noite  na  queda ,  eftando  prefente  Lopo  Bar- 

riga, dtíTe  elle  para  ElRey.   Senhor ,  quem  corre  cahe  ,  e 

quem  peleja  ferem -no  j  E  ferio  com  eftas  palavras  ,nao  pou- 
co, ao  Fidalgo,  que  fe  achava  prefente,  e  que,  em  tom 

de  graça  ,  o  quizera  desluzir  ,  e  fe  honrou,  e  acreditou  a  íí 
mefmo  :  Porque  fó  quem  peleja  valerofo  ,  e  confiante , 
recebe  feridas,  e  eftas ,   recebidas  na  guerra,  faõ  a  verda, 

deira  prova  do  valor ,  e  o  maia  illuítre  timbre  da  nobre- 
za.  Voltou  outra  vez  a  Africa  ,  e  fegoindo  fempre  com 

o  mefmo  esforço  aquella  guerra,  faleceo  ncfte  dia  ,  cleí- 
Oo  xando 
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Ftyer. 

Dúvi7.xaado  immortal  nome  de  valerofo  ,  e  deftemido. 
de 

neiro 

IV. 

jT.de ]a-  "Tk  "7 '.Ao  craõ  paiTados  quarenta  dias,  que  os  Jáos  (  co- 
^J  mo  jâ  diíTemos  )  haviaõ  levantado  o  cerco  de  Ma- 

laca ,  quaodo  a  mefma  Cidade  fe  vio  em  outro  'naõ 
menos  Iperigoío.  Nao  ignorava  o  Achem  ,  que  até  osíuc» 
ccífos  felices  coílumaÕ  quebrantarão  vencedor,  e  muito 
mais,  fe  o  poder  he  pouco,  e  eftao  longe  os  íoccorros  j 
Todas  eftas  circunftancias  eraõ  certas  nos  defeníbres  da- 

quella  Fortaleza,  aos  quaes  a  mefma  vitoria  antecedente 
havia  diminuído  de  modo ,  que  apenas  fe  achavaõ  nella 
trezentos  homens,  capazes  de  pegar  em  armas ;  Acrecia 
a  falta  de  mantimentos  ,  que  era  grande  ,  e  para  os  foc- 
corros  era  tanta  a  dificuldade  ,  como  a  diftancia  ,  que 

vay  de  Goa  a  Malaca.  Aproveitou-fe  aquèlle  Mouro  [  fem- 
pre  noíío  inimigo,  e  fempre  vigilante  em  noífo  damno] 
de  tao  opportuna  occaíiaõ  ,  e  veyo  fobre  Malaca  com 
íium  grande  poder  naval.  Eílavão  em  guarda  do  porto 
trez  velas  noíías  com  quarenta  foldados  cada  huma,  e  foi 
tal  a  tormenta  de  fogo,  e  bailas,  com  que  o  inimigo  as 

combateu,  que  dentro  em  breve  eípaço  foraõ  feitas,  ou 
desfeitas  em  achas,  mortos  os  Capitães,  e  mortos  feten» 
ta  e  cinco  foldados,  e  cativos  quarenta ;  Já  naõ  chegavão 
a  duzentos  os  defenfores  ,  fendo  tantos  os  inimigos  ,  que 
enchiaõ  ,  e  transbordavaõ  em  cem  baxeis,  quafi  todos  de 

grande  porte.  Aqui  fe  vio  huma  finguiar  prova  de  quan- 
to vai  nos  mayorcs  apertos  hum  animo  confiante,  e  gene- 

rofo  !  Era  Capitão  da  Praça  o  famofo  Triftaõ  Vaz  da 

Veiga,  o  qua|  ,  pi  fto  que  conhecia  o  perigo,  fe  moílrou 
igualmente  fenhor  delle  ,  e  de  fi  :  Chamou  es  compa- 

nheiros ,  e  tra  primeiro  lugar  lhe  encomendou,  que  im- 
ploraiTem  a  protecção  todo  poderofa  do  Senhor  dos  Ex- 
creitos  ,  e  confiaííem  ,  que  naõ  lhe  havia  de  faltar  ,  por 
gloria  do  feu  nome  ,  e  pela  juftiça  da  caufa  :  Logo  lhe 
lembrou,  que  o  Achem  era  aquelle  mefmo  inimigo  ,  que 

^is  vezes  fora  vencido  ,  quantas  havia  provocado  os 

golpes  do  braço  Portuguez:   Qne  não  deviaõ  reparar  na 

deílgual- 



DIÁRIO  PORTUGUEZ. 291 

de  {igualdade  do  numero,  fe  attendiaõ  ao  exccííb  do  feu  va*  Pia  J7* 

lor  ,  e  difeiplina  :  Que  quanto  os  inimigos  eraõ  mais ,  e 
tanto  íeria  mayor  a  gloria  de  vencellos :  Que  a  facceder  o 

contrario  ,  nem  poriíío  íeria  a  gloria  menor,  porque  da- 
iiaõ  ao  Mundo  huma  efclarecida  prova,  de  que  naõ  du« 
vidavaõ  de  facriíicar  as  vidas  em  defença  da  cauía  de 

Deos ,  do  credito  da  Nação  ,  e  da  reputação  do  leu  Rey. 
Logo  ihe  ordenou  ,  que  não  íe  diípendeííem  as  muniçoens 

de  guerra  ,  (  que  tan-bem  eraõ  poucas  )  e  fe  guardaíTem 
para  os  últimos  apertos.  Diípóftos  affim  os  ânimos  dos  de* 

fenfores ,  e  reveílidos  de  maravilhoía  conftancia  ,  efpera- 

vaõ  as  operaçoens  do  Acbém  ;  O  qual  >  admirando-fe  do 
filencio  das  noílas  boccas  de  fogo  ,  e  naõ  acabando  de 

entender  a  cauía  de  tanta  naõ  efperada  fuípençaõ,  atri»' 
buindo-a  a  aígum  oceulto  fim  ,  em  íeu  damno ,  oceupa- 
do  de  hum  cego  ,  e  vil  temor  ,  levantou  o  campo  furti- 

vamente ,  e  nos  deixou  ,  mais  ,  em  fom  de  fugida  ,  que 

de  retirada.  Atribuirão,  com  razaõ,  os  Portuguezes  a  ef- 
pecinl  favor  de  Deos  efte  fucceífo  ,  taõ  fora  de  toda  a  ef- 
perança,   e  ainda  de  toda  a  imaginação. 

K 

Oo  ij 

DECI- 
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Fever    ̂ ^^>^^^^^^>^^^>!^5>*§5»^5*^>*55>«S> 

DECIMO  OITAVO  DE  FEVEREIRO. 

I.  Saõ  Theotonio  Confeffor. 
II.  Canonização  do  me  fino  Santo, 
III.  Nafce  o  infante  Dom  Carlos  afilho  delRey  J)om  Manoek 
IV.  Dona  Marta  Martins  Taveira. 

V.  Incêndio  em  Lisboa  na  Rua  do  Príncipe* 
VI.  Naufrágio  da  Nào  Madre  de  De  os. 
Vil.  Succeffos  notáveis  em  Ceilão. 
VIII.  Venerável  Padre  JoaÕ  Cardim. 
IX.  Padre  Manoel  Fernandes, 

i. 

AM  Theotonio, Portuguez,  natural  do  lugar 
de  Gafey  ,  junto  a  Valença  do  Minho.   Cnou- 
fe  em  cafa  de  Crefconio  íeu  tio ,  Varaõ  San- 

to, e  Bifpo  de  Coimbra  por  aquelles  tempos. 
Soube  aprender  primeiro  ,  e  depois  eníinar 

a  perfeição  Evangélica  ,  com  tanto  primor  ,  que   Te  fez 
hum  claro  efpelho  da  virtude,  hum  oráculo  da  fantidade. 
Foi  dos  primeiros  Fundadores  d3  ReligiofiíUma  Congre- 

gação dos  Cónegos  Regulares  de  Santa  Cruz  de  Coimbra, 
e  o  primeiro  Prior  daquelle  Real  Convento.   A  Tua  fama, 
muito  a  pezar  da  fua  humildade  ,   o  fazia  conhecido  ,  e 

bufeado  dos  Reys  ,  dos  Principes,  dos  Grandes,  dos  pe- 
quenos ,   e  nelle  ,  c  nas  fuás  oraçoens  achavão  todos  pa- 

ra as  batalhas  foccorro  ,  remédio   para   as  enfermidades , 
alivio  para  as  aflicçoens  ,  e  para  as  duvidas  confelho  ,  c 
direcção.  PaíTou  nefte  dia  ,   anno  de  n6i.  do  defterro 
á  Pátria,  e  merecen ,  c  confeguio  na  vida ,  na  morte,  e 

depois  da  morte,  coitos,  e  veneraçoens  de  Santo  ,  aplau- 
fos ,  e  acclamaçoens  de  milagrofo. 

II. 
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Dia  lS, 

II  de **■  Fever. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1 163.  foi  canonizado  folem- 
nemente  cm  Coimbra  o  gloriolo  Saõ  Thcotonio,  a 

ulo  daquelles  tempos  ,  pelo  Arcebifpo  Primaz  Dom  Joaõ 
Peculiar ,  com  approvaçaõ  ,  e  aííiftencia  dos  Bifpos  ,  de  Co- 

imbra Dom  Miguel  ,  de  Vizeu  Dom  Odorio  ,  do  Porto  D. 
Pedro,  de  Lamego  Dom  Mendo  ,  à  petição  dos  povos  de 
Portugal ,  e  à  inítancia  do  grande  Rey  Dom  ArTonfo  Hcn  - 
riques  :  Cantou-íeihe  a  MiíTa  dos  Santos  Confeííores  ,  e 
foi  depois  efta  canonização  approvada ,  e  confirmada  pôr 
Alexandre  111. 

iii. 

NO  mefmo  dia ,  anno  de  1  5  20.   nafceu  em  Évora  o  In- 
fante Dom  Carlos  ,  filho  delRcy  Dom  Manoel  ,  e  de 

iua  terceira  mulher,  a  Rainha  Dona  Leonor  -y   Morreu  deI5.jeA* 
pouco  mais  de  hum  anno ,  como  em  outro  dia  veremos.      bnl- 

IV. 

Ona  M iria  Martins  Taveira,  irmã  de  Santo  António, 

e  por  elle  perfuadidâ  a  fer  Religiofa  ,  co  foi  de  gran- 
de perfeição,  no  Convento  de  Saõ  Miguel  das  Donas,  que 

entaõ  havia  junto  ao  Convento  de  Saõ  Vicente,  em  Lúboa, 

e  profcíTavaõ  a  Regra  da  Congregação  de  Santa  Cruz  :  Fale- 
ceo  nefte  dia,  anno  de  1240.  aííiftindolhe  feu  Padre  Saõ 
Theotonio ,  ( cujo  o  dia  era )  e  feu  irmaõ  Santo  António. 

v. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1  y  7  j .  pela  huma  hora  depois 

do  meyo  dia ,  fe  ateou  o  fogo  em  Lisboa  na  Roa  cha- 
mada do  Príncipe,  e  ardeu  toda  aquella  banda,  que  cahe 

para  o  terreiro  do  Paço  •>  Foi  muito  importante  a  perda  das 
fazendas  ,  porém  não  perigou  peífoa  alguma ,  pofto  que 
muitas  fe  livrarão  lançando-ie  das  i  anellas  com  grande  riíco. 

VI. 
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Diai8. 
de  VI. Fever. 

PElos  annosde  i  59  j.  fendo  Vice-Rey  da  índia  Mathias 
de  Albuquerque,  partio  de  Goa  a  nào  Madre  de  Deos, 

em  que  vinhaõ  embarcadas  mais  de  quinhentas  peííoas ,  e  le 

affirma  ,  que  muitos  annòs  antes ,  naõ  viera  outra  mais  prof- 
pera,  e  rica  daquelle  Eftado.   Veyo  demandar  acoíía  do 

deferto  da  Ethiopia  Oriental ,  na  altura  do  Cabo  de  Guarda- 

fd  ,  e  por  erro  do  Piloto  ,  que  fe  fazia  ainda  longe  do  mef- 
moCabo,  foi  marrar  com  a  dita  coita  na  noite  defte  dia, 

e  tanto  que  tocou  ,  logo  fe  fez  em  pedaços  ,  e  fe  afogou 
a  mayor  parte  da  gente  ,  a  qual  ainda  foi   menos  infeiíce, 
que  a  que  ficou  com  vida,  porque  naõ  faõ  explicáveis  os 

trabalhos ,  e  miferias ,  que  eftes  padecerão  ,  em  terra  defer- 
ta,efteril,  fem  agoa,  e  lem  frutos,  e  fem algum  abrigo,  ou 
reparo  contra  osrayos  do  Sol  ,  queféie  com  ardentiífimas 
chamas  aquelias  barbaras  arcas.   Foraõ  moi  rendo  huns  apoz 
outros ,  confumidos,  e  mirrados  da  fome,  da  lede,  do  calor, 

eda  falta  de  tudo  o  que  lhe  podia  fervir  de  alivio,  ou  fuf. 

tento.   Apenas  efcaparaõ  dezafeis  ,  que  arribarão  a  Maga- 
daxó,  taõ  desfigurados,  que  mais  reprefentavaõ  as  formas 
de  cadáveres  ,  que  de  homens  vivos. 

P 
VII. 

Elosannos  de  1591.  venceo  ogrande  AndréFurtado 
de  Mendonça  ,  e  tirou  a  vida  ao  Rey  ,  que  entaõ  era , 

cie  jafanapataõ  ,  e  ao  Príncipe  herdeiro  do  mefmo  Reyno, 

e  com  generofa  magnanimidade  o  entregou  ao  filho  íegun- 
27;  de  ja-  do  ,  como  em  outro  lugar  dizemos :  Por  morte  deftr,  feguia- 

fe  na  fucceífaõ  da  Coroa  o  terceiro  filho  do  meímo  Rey 

vencido:  Levantou-fe  ,  porem,  contra  eile  hum  Vaífallo 

feu, chamado  Chingalí Cornará, c  tirando  a  vida  aos  prin- 

cipaes  da  Corte,  oppoftos  aos  feus  intentos  (fegindo-lhe 
para  Goa  o  novo  fucceííor )  fe  apoderou  tiranicamente  do 

Reyno.  Diífimulàraõ  os  Portoguezes  efta  foblevaçaõ,  por 

nao  romperem  hama  nova  guerra ,  fobre  coufas  de  infiéis, 

cujadefimiaõ,edifcordias,  mais  eraõ  em  noffa  utilidade, 

que 
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que  dano  ,  c  muito  menos  vendo  ,  que  o  novo  Rey  nos  cf-  D*a  ]  ** 
ferecia  com  grandes  fubmiífoens  o  mefmo  tributo  ,  que 

nos  pagavaõ  Teus  predeceíTores  >  Era,  porem,  o  animo  mui- 

to diffcrente    das  apparencias  j   Foi-fe  firmando  na  póífe, 
que  cornara, e  foi  armando  hum  poderofo  exercito  de  gente 
efeolhida ,  e  como  fe  vio  ,  a  feu  parecer ,  naõ  fó  feguro,  mas 
formidável,   começou  a  interpor  duvidas  na  fatisfaçaõ  do 
tributo ,  e  a  bufear  pertextos  para  quebrar  a  eftabelecida 

aliança  entre  aquelle  Reyno  ,  e  os  nolTos  Capitães  de  Cey- 
laõ:   Acreceu  confiar  ,  que  favorecia  ao  Madune  ,  tyrano 
também  do  Reyno  de  Cândia  ,  e  noífo  capital  inimigo  :  Foi 

preciío  moílrarlhe  as  armas,  e  fahio  contra  elle  Felippe 

de  Oliveira ,  déftro ,  e  valerofo  Capitão  ,  com  cento  ,  e  trin- 
ta Poituguezcs ,  e  trez  mil  Laícarins  ,  divididos  cm  dous  ef- 

quadroens  ,-  Com  outros  dous ,  mas  ,  íem  comparação ,  mais 
numerofos,  atacou  a  batalha  oChingalí  com  taõ  orgulhc- 
fa  deliberação,  como  fe  trouxera  a  icldo  a  fortuna ;  Acen- 

deu-fc  hum  horrendo  confli&o  ,  que  durou  muitas  horasx 
até  que  foraõ  rotos,  e  desbaratados  os  inimigos,  e  poftos 
em  vergonhofa  fugida  ,  deixando  riquiííimos  defpojos  ,  e  as 
vidas  em  numero  exceífívo:   Ficou  prizioneiro  o  Chingalí, 
e  lua  mulher,  e  ambos  foraõ  levados  a  Goa,  onde  elle  foi 

condenado  à  morte  por  fuás  culpas ,  e  o  conhecimento  del- 
ias,  e  as  fantas  exomçoens    dos  Religiofos  de  Saó  Fran- 

cisco o  reduzirão  à  Fé  Catholica  ,  em  que  morreu  conftan- 
tiffimo.    A  mulher  í:  reduzio  também ,  tomando  o  nome 

de  Dona  Margarida  de  Auítria  ( tal  era  en taõ  o  da  Rainha 
de  Hefpanha)  e  entrando  no  Recolhimento  das  Converti- 

das de  Goa  ,  viveu ,  e  morreu  com  tal  perfeição  de  vida ,  que 
podia  fer  exemplo  a  muitas  das  antigas  Chriílas.    O  Prínci- 

pe ,  que  diífcmos  ,  fugira  para  a  mefma  Cidade  ,  naõ  fó  fe 
converteu  à  Fé  pela  doutrina  dos  mefmos  Religiofos  ,  mas, 
renunciando  o  direito  ,  que  tinha  àquclle  Reyno,  a  favor 
delRey  de  Portuga!  ,   tomou  o  habito   da  mefma  Religião, 
com  o  nome  de  Fr.  Conftantino  de Chriíto, e  nella  acabou 

a  vida  com  grandes  moftras   de  verdadeiro  Catholico  ,  e  de 

perfeito  Religiofo.   Ficou  Felippe  de  Oliveira  Governando 

por  largo  tempo  o  Reyno  de  Jafanapataõ,  onde  teve  va-Jèren^ 
tíos  íucceífos  dignos  de  memoria  ,  dos  quaes  já  deixamos  to- 

cados alguns  em  outra  parte.  VIII. 
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Dia  I  S, 
*  VIII. Fever. 

O  Venerável  Padre  Joaô  Cardim  nafceo  na  Villa  da 
Torre  do  Moncorvo  do  Arcebifpado  de  Braga  ,  e 

foi  filho  do  Dezcmbargador  Jorge  Cardim  ,  natural  da 
Villa  de  Vianna  do  Alem-Tejo  ,  e  de  íua  mulher  Dona 
Cacharina  de  Andrada ,  natural  da  Villa  de  Campo  mayor,- 
do  qual  matrimonio  tiveraõ  féis  filhas  ,  das  quaes  huma 
caiou  illuftremente ,  e  as  cinco  foraõ  Religiofas  ,  e  qua- 

tro filhos,  que  foraõ  todos  Religiofos.  Deites  ,  o  primei- 
ro foi  o  Venerável  Padre  Joaõ  Cardim  ,  defde  menino 

de  vida  tão  ajuftada,  e  perfeita,  que  foi  pafmo ,  e  admi- 
ração de  todos  os  que  o  tratarão  antes ,  e  depois  de  fer 

Religiofo  da  Companhia  de  JESUS,  onde  entrou  em  ida- 
de  de  vinte  ,  ,  e  féis  annos,  íendo  já  Sacerdote  ,  c  faleceu 
no  Collegio  da  Cidade  de  Braga  nefte  dia  de  1615.  com 
grande  opinião  de  Santo  ,  que  fc  conferva  nefte  Rcyno, 
e  fe  extendeo  a  muitos  da  Chriftandade  ,  a  que  chegarão 
os  livros  das  fuás  virtudes,  as  luas  eftampas  ,  e  relíquias. 

As  Uni verfidades  de  Coimbra  ,  e  Évora,-  os  Magiftrados 
de  Lisboa  ,  Braga  ,  e  Coimbra  ;  muitos  Prelados ,  e  ti* 
tuios  de  Portugal  ,  e  alguns  Soberanos  ,  c  Magnates  da 
Europa  efereverao  ao  Summo  Pontífice  em  ordem  a  fe  lhe 
dar  culto  publico;  e  com  authoridade  da  Santa  Sé  Appof- 
tolica  fe  fizerão  procelfos  autênticos  nas  principaes  Cida- 

des ,  e  Povos  de  Portugal  em  ordem  à  íua  Canonifaçã© 
no  anno  de  1643. 

IX. 

Padre  Manoel  Fernandes ,  da  Companhia  de  JESU, 

natural  da  Colónia  Portuguesa  de  Tangere,  foi  Va- 
rão Appoftolico  ,  e  famoío  Miííionario  do  Alem-Tejo. 

O  feu  zelo  lhe  occazionou  a  morte,  e  lhe  deu  a  Coroa  de 

Protomártir  da  Companhia  Europea.  Eftando  de  MiíTaõ 

na  Cidade  de  Eivas ,  íeparou  a  certa  mulher  da  má  cor- 

refpondencia,  em  que  vivia.  A  peííoa  intereííada  procu- 
rou vingar-fe  ,    e  foi  efpcrar   com  outros  dous  rebuçados ao 
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ao  Padre  no  caminho  de  Évora  ,  onde  com  faeos  de  aréaDia  *9* 

o  moerão  cm  forma  ,   que  o  deixarão    por  morto  ;   mori-F 
bundo  foi  conduzido  ao  Collegio  de  Évora  ,  no  qual  mor- 

reu breve,  e  glosiofainente  nefte  dia  de  155 j, 

DECÍMONONO  DE  FEVEREIRO. 

I.  Santa  Comba  Pirgem  ,  ?  Martyr. 
II.  «$W  /V£)>  Álvaro  Confefjor. 
III.  Suçceffo  maravtlhofo  cie  huma  Armada ,  /*»*/<?  Governa- 

dor da  índia  Manoel  de  Sou/a  Coutinho. 

IV.  /f  Rainha  Dona  Leonor  ,  mulher  delRey  Dom  Duarte. 
V.  Segunda  vttorta  dos  Gararapes. 
VI.  /^a/^  /w<3  6V//<3/?  o  jamofo   Dom  Jorge  de  Almeida  : 

Succeffos  notáveis  da  jornada. 

VII.  Peide Je  a  povoação  de  Golim  :   ObraÕ  as  mulheres  da 
mrjrna  ,   /W/2#  ejlupenda  acçaò 

VIII.  0  Z&r<*0  hey  Anto?uo  de  Santarém. 
IX.  Ftey  Pedro  de  Alverca. 

1. 
W^fH   ANTA  Comba ,  Abbadeça  de  hum  antigo  Mof- 

teiro  de  Portugal  na  Comarca  de  Lamego,  foy 

E  SEM!    morta  com  todas    as  fuás  iubditas  por  Alman 

çor,  Rey  Mouro,  cm  ódio  da  Fé  ,  c  da  pure- 
za.  Foi  feu  martyrio  neíle  dia,   anno  de  982. 

11. 

SAõ  Frey  Aivaro  ic  Córdova  ,  Portuguez  ,  natural  de 

Li-boa  ,  recebeu  o  habito  da  íagrada  Religião  dos  Pre- 
gadores na  Cidade  do  feu  iobrenome  ,  que  por  effe  mo- 

tivo lhe  ficou  ,  e  oor  viver  muitos  annos  ,  e  finalmente 

morrer  na  mima  Cidade,  on  te  tem  públicos  cultos,  e 

veneraçoens  de  Sa,)tn  %  ha  quali  trez  feculos  j  Acabou  a 
carreira  mortal  glonoíamente  neíle  dia  ,  anno  de  1420. 

Pp  No 
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Dia  19.  No  de  17 4*«    o  beatificou  o  Summo  Pontífice   Bene- 
-  de     dião  XIV. Fever. 

iii. 

PElos  anãos  de  Í589.  mandou  o  Governador  da  ín- 
dia (  que  entaõ  era  )  Manoel  de  Soufa  Coutinho 

huma  grofTa  Armada,  em  foccorro  da  coita  de  Mehnde, 
cujo  Rey  ,  e  outros  vifinhos ,  eraõ  VaíTallos  de  Portu- 

gal ,  e  fe  achavaõ  oprimidos  de  hum  Coflario  Turco,  que 
infeftava  aquelles  mares.  Succedeu ,  qae  vindo  a  Arma- 

da demandando  a  terr3  deíerta  da  Ethiopia  ;  e  parecendo 

aos  Pilotos,  na  noite  defte  dia,  que  a  dita  terra  demora- 
va ainda  muito  longe.  Eisque ,  a  pouca  diítancia  ,  viraõ 

duas  fermofas  luzes,  e  por  cilas  conhecerão,  que  eftavão 
quaíi  metidos  na  reçaca  do  már  »  e  no  ultimo  tranze  de 
perecerem  rodos.  Arribarão  com  tempo,  e  reconhecerão 

a  maravilha:  Porque,  em  terra  naõ  pizada  de  pé  huma- 
no, naó  podiaõ  aquellas  luzes  fer  menos,  que  favor  ef- 

pecial  do  Ceo.   Os  mais  íucceííos  deíla  armada  (  de  que 

y  de      era  General  Thomé  de  Soufa  Coutinho  ,  )    pertencem  a 
Março,    outros  dias. tf.deAbril 

IV. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1445.  morreu  na  Cidade 
de  Toledo  a  Rainha  Dona  Leonor  ,  mulher  del- 

Rey  Dom  Duarte  ,  a  quem  efte  deixou  o  governo  do  Rey  • 
no,  e  a  tutoria  de  feu  filho,  ElRey  Dom  AfFonfo  V.  De 
huma  ,  e  outra  coufa  ,  a  defpojou  o  zelo  (  outros  dizem, 
que  a  ambição)  do  Infante  Dom  Pedro,  aquém  feguiaõ 

os  povos,  e  grande  parte  da  nobreza ,  e  chegarão  a  tan- 
to extremo  as  defatençoens  ,  c  violências  ufadas  com  a 

Rainha,  que  fe  vio  precifada  a  retirar-fe  percipitadamen- 
te  para  Caftella  ,  e  chegou  a  tamanha  neceííidade ,  que , 
por  vezes ,  lhe  faltou  o  precifo  para  íe  fuftsntar ,  e  viver  j 

Taes  faõ  as  voltas  ,  que  dá  o  tempo  ,  e  a  fortuna  !  Sof- 
peitou-fe,  que  morrera  de  veneno  j  Mas  que  veneno  mais 
mortal  ,  que  tantas  tdbulaçoens  ,  e  miíerias  ,  em  pelíoa 
de  esfera  tão  fublirae  *  V. 
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Dia  19. 

*  *  Fevcr. 

NO  anno  de  1648.  foraõ  os  Olandezts  vencidos  nas 

fraldas  dos  montes  Gararapes,    [  como  dizemos  no  19.  ds 

dia  ,  a  que  efta  vitoria  pertence.  ]  Neftc  dia ,  em  que  A  '* 
éftamos  ,  anno  de  1649.  ̂ hem  ao  niefmo  teatro  ,  a  pro* 

var  fortuna,   ou  para  que  os  acertos  deita  batalha  efque- 

ceílem  os  infortúnios  da  precedente:  Ou  para  que  a  me- 
moria do  feu  deftroço   naquella  occaíiao  ,.  excitaífe  nefta 

os  ardores  da  vingança.    Conftava  o  feu  campo  de  cinco 

mil  foldados  efcolhidos ,  e  íeis  peças  dà  artelharia  de  bron- 
ze, fetecentos  gaítadores,  além  de  hum  regimento,  com-, 

poílo  de  duzentos  índios,  e  duas  companhias  de  negros , 
e  trezentos  homens  de  mar  ,    à  ordem  do  Almirante   da 
Armada  Olanckaa.   Era  Comandante  deíle  Exercito  o  Co- 

ronel Brinch,  Tenente  General  de  Segifmundo,  homem 

de  grande  brio  ,   e  valor ,  e  que  prefumia  ,   e  blafonava 

de  (i  a  emenda  dos  fucceíTos  paííados.   Dividio  a  fua  gen* 
te    em  doze  eíquadroens  ,  e  formado  em  íitio  ventajozo, 
ao  fom  marcial    de  trombetas  ,  e  tambores  ,  efperava  a 
noífa  refoiução.   Eftava  o  noflo  Exercito  á  vifta,  enão  ex- 

cedia o  numero  dos  combatentes,  de  dous  mil  e  íeiícen» 

tos,  entre  Portuguezes ,  índios,  e  negros^   Outra  vez  fu- 
prio  aqui  o  excedo  do  valor  as  defígualdades  do  poder.    Era 

Meílre   de  Campo  General  deite  pequeno  Exercito  Fran- 

cilco  Barreto  de  Menezes  ,  e  Cabos  mayores  ,  Joaõ  Fer- 
nandes  Vieira  ,   André  Vidal   de  Negreiros  ,  Henrique 

Dias  ,  e  outros  ,  todos  foldados  deftemidos ,   e  coftuma- 

dos  a  vencer.    Na  manha  defte  dia  ,  mandou   o  Meftre 

de  Campo  General  d.ftacar  quatro  companhias  de  Mof- 
queteiros  a  picar  o  inimigo  ;   Mas  efte  preíiílio  immovel , 
fofrendo  repetidas  cargas,  até  que  pela  huma  hora  depois 

do  meyo  dia  ,   deixando  o  fitio  ventajofo,  que  oceupava, 
defceu  ao  plano  ,   onde  de  huma  ,  e  outra  parte  ,  íe  deu 
principio  á  batalha.   Joaõ  Fernandes  Vieira,  e  Henrique 

Dias  terão  os  primeiros,  que  natéfta  dos  feus  terços,  in» 
veíliraõ  íete  cfquadroens  de  Olandezcs  com  ardor  taõ  im- 
petuofo  ,  e  dando  taõ  iJluftres  exemplos  de  valor  aos  feus 

Pp  ij  foi  d  a* 
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Uiaio.  íoldâdoSj  que  logo  começarão  a  pôr  o» inimigos  em  de- 
„,  de  fordem,  Foraõ  eftes  foccoí  ridos  promptamente  ,  e  refor- 

çados  tambem  os  noílos  ,  carregou  aqui  o  mayor  pezo 
da  batalha.  Laboravaõ  inceííantcs  as  boccas  de  fogo,  e 
de .huma*  e  outra  parte  era  grande  o  eftrago ,  davidoíb 

o  fpceeíío  •  Até  que  Joaõ  Fernandes  Vieira  mandou  in- 
vsftir  á  efpada  ,  [  fempre  viteriofa  na  mão  dos  Porrugue- 
Z£5  ]  com  ellà  na  maõ  carregarão  taõ  vigorofamente  aos 

contrários,  que  já >  confafos ,  emedrofos,  perdida  a  or- 
dem ,  e  com  grande  perda  de  gente,  começavaõ  aceder 

o  campo;  Quando  João  Fernandes  Vieira,  cahindo-lhe 
o  cavallo ,  faltou  da  cclla,  e  fe  vio  em  grande  rifeo  de 

perder  a  vida,  ou  â  liberdade.  Mas  defendendo-fe  cuber* 
to  de  huma  rodélía ,  com  eftupendo  valor  ,  g  montando 
em  outro  cavailo  ,  rómpeo  impetuofamente  com  as  luas 
tropas  hum  batalhão  inimigo,,  que  ainda  pelejava  com 
forças  inteiras.  Dizia  Joaõ  Fernandes  Vieira  a  vozes,  com 

intrépida  oufadia,  aos  Flamengos ,  que  íc  rendeífem  áíua 
eípada  ,  expreííando  o  ieu  nome  ,  e  por  eíla  cauía  lhe 
diípararaõ  á  pancada  mais  de  vinte  ciavinaços,  mas  fem 
damno,  c  daqui  ,  e  da  queda  precedente  nafceu  ,  correr 

entre  os  Olandezcs,  como  certa  t  a  voz  ,  de  que  era  mor- 
to, noticia  ,  que  os  podia  animar  ,  a  naõ  eílarem  já 

quaíi  de  todo  vencidos  por  aqudla  parte.  Por  outras  os 
acometiaõ  ao  rnefmo  .tempo  os  outros  Cabos  Catholicos, 

e  todos  com  igual  valentia  ,  com  fortuna  igual.  Defen- 

diaõ-fe  os  inimigos  com  eftremado  valor,  e  com  defprezo 
das  próprias  vidas,  orTendiaõ  taõ  refolutos,  ou  taõ  defelpera- 
dos,  que  naõduvidavaõ  de  offerecerem  o  peito  aos  noífos 

golpes,  íó  por  lograrem  os  feus.  O  Meílre  de  Campo  Ge- 
neral,Francifco  B.irreto  enchia  illuftremente  as  partes  de  fa« 
bio  Capitão  ,  de  valcrpío  foldado  :  Aífim  os  outros  Cabos  ; 

affim  todos  os  Portuguezes;  Os  quaes,  tendo  por  nova  cífen- 
ça  a  dilação  da  vitoria ,  carregarão  pela  frente ,  e  por  hum  , 

c  outro  lado,  taõ  furiofamente  aos  inimigos,  que  lhe  fize- 

ra õ  voltar  as  codas,  pòílos  em  declarada  fugida  ,  deixan- 
do na  mão  dos  Portuguezes  ,  com  a  vitoria  ,  o  trem  de 

artelharia,  o  eílendarte  da  Repi.blica,  e  doze  bandeiras, 
e  |oda  a  bagagem.   Os  mortos  paílaraõ  de  dons  mil  ,    em 

que 
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que  entrou  o  Coronel  Brinch ,  Comandante  daquelle  Ex-Día  ?$N 
crcito  ,:  e  o  Almirante  da  Armada  Qlandeza.    Foi  muito     cle 

mayor  o  numero  dos  priíionciros  ,  c  feridos.  Da  nofTa  par-  ever* 
tç  morrerão  quarenta  e  fete,  os  feridos  foraõ  pouco  mais 

de  duzentos.  Ao  dia  feguinte,  veyo  ao  nofTo  campo  hum 
OíHcial  Qlandez  ,  a  pedir  licença  para  fe  dar  fepultara  aoa 
mortos  ,   e  dando  aos  ncífos  Cabos  os  pezames  da  morte 

de  Joaõ  Fernandes  Vieira,  appareceu  cfte  no  mcfmo  pon- 
to ,  e  lhe  díííe  ;   J^W  diceffe  aos  fim  Governadores ,  que  fe 

elle ,  vivo ,  havia  fido  açoute  de  Olandezes  ,  melhor  o  feria , 

agora  refachado, 

vi. 

"*  Orneímo  dia  ,  anno  de  1631.  partio  de  Goa  o  nobi- 
liííimoCavalleiro  ,  em  fangue  ,  eem  valor  ,  Dom  Jor- 

ge de  Almeida, nomeado  General  de  Ceilão  pelo  Con- 
de de  Linhares  ,  Vice-Rey  ,  que  entaõ  era  daquelle  Eftado,* 

Era  tal  P  da  Ilha  ,  que  todas  as  Praças ,  quenelia  fogeitára 
o  braço  Portuguez  ,  ou  eftavaõ  perdidas,  ouíummamente 
arnlcadas:   Porque  as  infolencias  dos  Capi:aes  ,  e  as  faltas 
dos  foccorros  haviao  metido  em  defefperaçaõ ,  e  excitado 

a.oufadia  dos  naturaes ,  de  tal   modo,  que  fe  uniraõ  ,  e  fo- 
blevaraõ  uniformes  alacodir  dos  hombros  hum  jugo  taõ 

pezado.    Não  foi  pofíivel   aoVicc-Rey  engroííar  o  poder, 
que  entregou  a  Dom  Jorge,  mas  a  fua  peííoa  fupria  bw]a 

falta  de  outro  mayor.    Deu-lhe  a  famoía  Galé ,  que  fora 
de  Laçamane,  General  dos  Achens,  vencido  ,  pouco  antes, 

(como  em  outro  lugar  dizemos)  pelo  grande  Nuno  Alva- 
res Botelho ;  Era  cila  capaciílíma  na  extençaõ ,  mas  por 

eíía  mefma  cauía  ,  e  por  fer  fabrica  antiga  ,  fe  temeu,  que 
naõ  podeííc  fofrer  opezo  de  qualquer  medeanatempeftadej 
como  moftrou  t  pouco  depois  ,  a  experiência  em  graviíTimo 
dano  dos  que  nelía  fe  embarcarão  :  Levou  mais  na  fua  çon- 

íerva  humaUrca,e  huma  Galeota  com  gente,  ebaftimen- 
tos ,  e  cortando  òe>óc  o  Cabo  Comorí  o  golfo  de  Ceylaõ, 

já  no  meyo  delle,  [como  íe  em  campo  defembaraçado  ef- 
tiveífe  eíperando  aos  navegantes)  fe  levantou  huma  tor- 

menta taõ  furiofa,  que  logo,  [derramadas  as  outras  duas 

velas  ] 
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Dia  19.  velas  ]  fe  derao  os  dà'Ga'é  por  perdidos  -}  Entravaõ  nella 
e  os  mares,  naõ  fò  pela  parte  fuperior ,  levantados  em  mon- 

tanhas ,  mas  por  outras  partes  de  hum ,  e  outro  coftado  , 

que  lentamente  a  hiaõ  vencendo  ,  e  çoçobrando.  Lida- 
rão todos  com  inceífante  fadiga,  lançando  o  mar  ao  mar, 

mas  n?da  bailava  ,  nem  já  havia  braços,  nem  forças,  que 
pudeffcrh  aturar  taõ  importuno  trabalho.  Acabou  de  en» 
tender  Dom  Jorge,  que  fe  perdia,  e  fez  lançar  às  ondas  o 

batel", entrando  nelfé  com  vinte,  e  nove  peífoas,  e  com  a 
efpada  na  mão  impedio,queentraíTem  mais,  porfenaõ  per- 

derem todos  ;  Sendo  taõ  horríveis  eftes  tranfes  ,  que  nelles 
he  piedofa  a  crueldade:  Tal  he,  ou  tal  parece,  deixar  05 

companheiros,  e  amigos  nas  mãos  da  morte  ,  em  perigo  ine- 
vitável •  Aííím  íuecedeu  ncíla  occafíao  ,  porque  feparado  o 

batel  fe  foi  a  Gale  imptovifamente  ao  fundo,  perecendo  alli 
aos  olhos  de  Dom  Jorge,  com  entranhavel  mágoa  do  feu 

coração  ,  mais  de  cem  peffoas  •  Porém  os  novos  perigos,  em 
que  fe  via,fizeraõ  efquecer  eira  dor:  Oimpullo  arrebatado 
das  ondas  jogava  furiofamente  com  o  leve  lenho,  e  fobre 
os  furores  da  tem peílade ,  acrecia  a  falta  total  dos  mantimen- 

tos ,  porque  a  confufiõ  ,  e  a  preça  de  fe  baldear  a  gente  no 
batel ,  nao  derao  lugar  a  alguma  prevenção.  Paífáraõ  aquel- 
Ja  noite  envoltos  em  mortaes  tributaçoens  ,  fem  fuftento, 

fem  defeariço,  fem  efpr-rança  alguma  de  alivio, rendidos  já, 
e  defmayados  todos ;  Só  o  General ,  com  animo  íuperior  , 

jpm  roílo  íereno,  e  alegre,  os  esforçava  ao  trabalho,  em 

que  elle  por  lua  peífoa  tinha  a  mayor  parte.  Vindo  a  ma- 
nhã .divizárao  huma  vela,  efeitos  naquelle  rumo,  por  ve- 
rem fe  melhoravão  de  fortuna  em  tanta  dcfefperaçaõ,  acha- 

rão fer  a  Galeota  da  íua  conferva  ,  que  fehia  fubmergin- 
do,  e  diviíarão  algumas  peíToas,  que  do  alto  da  popa  fazião 
fínaes  com  lenços  para  que  os  foccorreíTem.  Renovou  efta 
vifta  a  magoa,  e  dor  nos  coraçoens  de  todos,  mas  como  era 
impofíivel  acodirlhe  ,  fizetãe-fc  noutra  volta  ,  temendo  a  ca» 
da  paífo  fer  comidos  das  ondas ;  Até  que  fluetuando  entre 
tantos  perigos,  e  trabalhos,  fem  comerem,  no  efpaço  de 
quatro  dias  ,  chegarão  no  fim  delles  a  huma  das  Ilhas  de 
Maldiva;  Onde,  leguros  já  da  tempeítade, correrão  outra, 
naõ  menos  perigofa  ,    no  trato   inhel  de  feus  moradores  , 

Mou» 
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Mouros  de  Nação,  e  traidores  por  coftumej   Mas  avjg^Dla;9» 

lancia ,  e  prudência  do  General  deraõ  às  couíâs  hum  tal  itwr  f    e 
pcrarnento,  que  o  Rcy  da  Ilha  os  foccor reu  com  mantimen- 

tos ,  e  os  tratou  com  fidelidade ,  atè  que  ,  reparados  de  tan- 
tas miferias,  arribarão  finalmente  aterras  de Chriílãos. 

VIL 

PElos  annos  de  i  c>  3  3.   Florecia  noReyno  de  Bengala 

a  povoação  ,  chamada  Golim  ,  fundação  de  Portugue- 

zes ,  que  mal  pagos  no  ferviço  delRey  ,    tratarão  de  íèr- 
vir  aos  feus  intereffes  nos  empregos  da  mercancia,  em  que 
adquirirão  grociffimos  cabedaes.    Foraò  levantando  cazas, 
c  delias  formara^  huma  povoação ,  naõ  deiígual  a  huma  me- 

diana Cidade:   Concorrerão  para  a  mefma  muitos  cazacs 

de  Mouros,  e  Gentios,  que  viviaõ  íugeitos  aos  Portugue- 
zes ,  e  eftes  fe  governavaô  em  forma  de  Republica  ,  fem 
fugeiçaõ  a  algum  Príncipe.   Não  tratarão  de  fortificaçoens, 

fiados ,  em  que  íe  coníervariaõ  com   os  Rcys  confinantes* 
no  tempo  da  paz  ,  amigos ,  e  no  da  guerra  ,  neutraes.  Mas 
fahiraô-lhe  muito  encontrados  os  fueceífos  com  os  difcur- 

fos.    Rompeu  o  Mogor  guerra  ao  Idalcaõ  ,  e  der3Õ-fecrue- 

liffimas  baca'has  ,e  como  aquclle  ficaíle  nelías  de  ptyor  par- 
tido ,  e  prefumiíTe  >que  os  Portuguezes  favorecião  a  parte 

contraria  ,quiz  viigar-fe  nos  de  Golim  ,  e  cahio  improvi* 
íamente  fobreelles  com  duzentos  mil  homens  por  terra^e 

grande  numero  de  velas  por  mar  ,•   Neftes  tão  exceífivos 
apparatos ,  igualmente  oftentou  o  feu  poder  ,  e  moftrou  a 
fua  fraqueza,  pois  entendeu  ,  que  lhe  eraõ  precizas  tantas 
tropas  para  expugnar  huma  povoação  aberta,  em  que  não 
paffavão  de  duzentos  os  Portuguezes  capazes  de  pegar  em 
armas  $  Não  lhe  fahio  muito  errado  openfamento,  porque 
elles  levantando   os  reparos,  a  que  lhe  deu  lugar    a  preça 
fe  defenderão  muitos  dias  com  tanto  valor,  e  tão  reftados, 

que  produzirão  nos  Mogores  hum  eftrago  fatal  ,-   Mas  por- 
que era  impoflivel  naõ  cederem  a  forças  taõ  drfiguaes,  in» 

tentarão  livrar  as  mulheres,  e  meninos ,  e  o  mais  preciofo 
em  duas  embarcaçoens,  e  elles  na  noite  feguinte  ,  íe  me„ 

tèraÕ  com  o  meimo  intento  em  outras  duas»     Aqui  fevio 

huma 
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Dia  19.  huma  eítupenda  prova  de  brio,  e  valor,  no  fexo  mais  fra* 

Feve  Co:  ̂ s  ̂ lomens  f°rao  cativos  ,  e  acomodando-ie  com  a  íua 
forte  ,  correrão  varia  fortuna.  As  mulheres ,  porém ,  ou  Por- 
tuguezas,  oude  Portuguezes,  vendo  ,  que  com  a  perda  da 
liberdade  fe  ajuntava  para  fempre  a  dos  maridos ,  e  a  da 

honra  entre  aquelles  iufieis  ,  puzeraõ  fogo  nas  íuas  mef- 
mas  embarcaçoens,  e  em  hum  ponto  deíapareceu  quanto 

a!li  havia  eftimavel ,  e  apetecível  de  riqueza  ,  e  fermoíura,- 
A  fueceder  tile  cafo  nos  tempos  ,  e  Províncias  dos  anti- 

gos Gregos ,  e  Romanos ,  eílaria  hoje  celebrado  com  eter- 
nos louvores  pelas  mais  elegantes  penas  de  huma ,  e  ou- 
tra Nação, 

VIII. 

O  Beato  Frey  António  de  Santarém,  natura!  da  ilíuf- 
tre  Villa  deíle  nome ,  fendo  mancebo  amou  com  ter- 

nniimos  affectos  a  huma  donzella  ,  na  qual ,  fe  era  gran- 
de a  fermoíura  ,  ainda  era  mayor  o  delvanecimento  ,  e 

preíunçaõ  ,  achaque,  de  que  adoecem  geralmente  as  que 
ie  pagaõ  de  íi  méimas  ,  na  fê  mal  fegura  dos  efptlhos. 

Expreífava-lhe  o  rendido  amante  os  feus  caíios  d  fejos ,  a 

fim  de  a  merecer  elpoía,  ao  que  ella  com  deldenhoiode- 
fenfado  refpondeu  huma  vez:  Que  o  fe%i$y  fe  elle primei- 

ro fe  laMafe ,  muito  bem  lavado  ,  nas  agoas  do  Rio  Jordão: 

Pjjji  y  fenhora ,  (  lhe  diífe  o  rendido  mancebo  )  fe  debai- 
xo de/fa  condição  me  affegurais ,  que  ha  de  fer  conrejpondt- 

do  o  meu  amor  ,  eu  vos  dou  minha  palavra  de  obedecer -vos  $ 
E  elia  (  empenhada  jà  no  capricho  de  íuftentar  o  que  dií- 
fera  )  lhe  tornou  :  Pois  eu  a  dm  de  fer  yq/fa  ,  fe  %>&s  mvf- 
trares  taõ  fino*  Sem  dilação  partio  para  Palcílina  ,  ba- 
nhou-íe  naquelle  Rio  ,  e  trouxe  huma  redoma  das  fuás 
a»oas  ,  com  atteílaçoens  baftantes  ,  em  prova  ,  de  que 
havia  Rito  aquella  larga  peregrinação  ,e  peregrina  fineza; 

A5  qual  fe  rendeo  a  efquivez  da  donzella  ,  e  lhe  deu  a  mão 
de  efpofa.  Trocou-fe  ,  porém,  dentro  em  poucos  dias, 

aquelle  amorofo  conforcio  em  triílé  feparaçaõ  ,  e  laílimo- 
fa  faudade  :  Porque  a  morte  lhe  arrebatou  dos  olhos  ao 

namorado   mancebo  a  íua  amada  ,  deixando-lhe  ,  entre 

immen- 
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immenfas  dores,  profundos defenganos.   Começou  acavarDiai9« 

de 

Fever. na  inconftancia  das  coufas  defta  vida,  no  frágil  dabelkza, 

no  enganofo  dos  deleites ,  e  goftos  deite  mundo  ,  e  na  fom- 
bra  vâa  das  mentirofas  app3rencias  ,  que  tanto  cegaò  5«?ç 
allucinaõ  aos  mortaes :  Ponderada  os  extremos  ,e  perigos, 

que  fizera  ,  c  paífára,  pela  póífe  de  hum  bem  taõ  caduco, 

que  ,  como  dilicada  flor ,  fe  murchou ,  e  defapareceu  taõ  fa- 
cilmente :   Levantava  os  penfamentos  ao  Ceo,  e  via  ,  que 

lo  nelle  fe  gozavao  as  felicidades    fem  temor  ,   os  goííos 
lem  fobrefalto  ,  e  os  verdadeiros  bens  ,  na  excellencia  inef- 

faveis,  e  na  duração  eternos;   E  rendido  a  taõ  poderofas 
infpiraçoens ,  deixou  a  Pátria,  e  quanto  nclla  lograva,  e 

podia  cfpcrar ,  e  paliando  fe  a  Caftclla  recebeo  em  Tole- 
do o  habito  da  fagrada  Religião  dos  Menores,  na  qual  co« 

meçou  a  refpiandecer  com  admiráveis  exemplos ,  e  progref- 
fos  de  fatuidade;   Paííou  depois  a  Portugal  por  ordem  de 
feus  Prelados  ,  e  fe  foi  apurando  cada  vez  mais  nos  real* 

ecs  da  perfeição.   Teve  com  os  demónios  continuas  bata- 
lhas ,  e  huma  muy  celebre  com  hum  ,  que  metido  no  cor- 

po de  certo  paftor ,  obrava  taes  prodigios  ,  que  por  elles  lhe 
davão  as  gentes  acclamaçoens  de  Santo,  e  milagrofo;  Mas 
o  fervo  de  Ocos  Fr.  António  conheceo  ,  e  defcobrio  o  em- 
buíle  ,  e  mandando  com  imperiofa  voz  ao  Eipirito  maligno, 

que  logo    fahiífe  d,ique!le  corpo  ,  foraò  viftos  raanifeftos 
iinaes,  de  que  o  deixava,  e  conílou  a  todos  ,  que  era  tão 

folida  efta  virtude ,  quam  apparentes ,  e  vans  aqueilas  cha- 
madas maravilhas.  Outra  vez  fabeado  que  haviaõ  metido 

em  ferros  na  cadeya  publica  a  certo  homem  ,  aceufado  de 
hum  grave  delido,  foi  a  ella,  e  a  hum  leve  taCto  das  fuás 
mãos,  cahiraõ  defpedaçados  os  grilhoens ,  e  fe  viraõ  ambos 
em  hum  inílmte  no  meyo  da  praça,   e  com  eíle  prodígio 

•  deraõ  por  livre  ao  homem,  e  procedendo  a  juftiça  a  no- 
vas averiguaçoens ,  conftou  ,  que  cftava  innocente;  Deites 

cafos  lhe  fuecederão  muitos  ,  acreditando  o  Senhor  a  exi- 
mia fantidade   de  feu  Servo  ;  até  que  o  levou  paraíi,  por 

meyo  de  huma  preciofi  morre  ,  nefte  dia ,  conforme  o  Mar- 
tyrologio  da  Religião  Seráfica  ,  e  he  contado  eatre  os  San- 

tos Beatificados  da  mefma  Religião, 

Qcj  IX. 
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Dia  19. 
de  IX. Fever. 

F Rey  Pedro  de  Alverca,natural  da  ViJIa  de  íeuíbbreno- me*  da  Ordem  da  Santiffíma  Trindade,  que  profeííbu  no Convento  de  Santarém  ,  do  qual ,  paíTados  alguns  annos, 
paííou  para  o  Convento  de  Sâõ  Lamberto  da  Cidade  de 
C,aragoça  de  Aragão,  onde  foi  fegundo  Miniftro,  ehum 
dos  feus  fundadores ,  pelo  que,  e  por  fuás  letras,  e  virtudes, 
chegou  a  fer  Provincial ,  e  Reformador  daquella  Provín- 

cia ,  e  Doutor  famofo  cm  ambos  os  direitos ,  e  Cathedratico 
de  Prima  na  iníígne  Univerfidade  da  mefma  Cidade  de  C,a- 

ragoça,onde  morreu  mftedia  deij4o. 

VIGÉSIMO  DE  FEVEREIRO. 

I.  He  entrada  ,  e  entregue  ao  fogo  a  Cidade  de  Brava, 
II.  Naufrágio  de  Affonfo  de  Albuquerque  ,  e  huma  acção  fua 

fingida** III.  Dom  Miguel  de  Noronha,  Conde  de  Linhares, 
IV.  ConfliBos  fíavaes  no  mar  de  Vrmuz. 
V.  Aftnhora  D .  Beatriz  deAkncafir e,Duqueza  deBargança. 
VI.  He  nomeado  Cardeal  o  fenhor  Dom  Jayme. 
Vil.   Dom  Pedro  da  Cofia, 
VIII.  AVmrravel  Madre  Cathartna  da  Conceição, 

L 

ESTRUIDA  a  Cidade  de  Oja,  e  feita  tribu- 
taria a  de  Lamo ,  chegarão  à  de  Brava  os  dous 

famofos  heroes  Triftaõ  da  Cunha,  e  ArTonío 

de  Albuquerque  :  Era  a  Cidade  de  Brava  huma 
das  mais  celebres  di  coita  da  Ethiopia  Crien* 

tal ,  aííim  pela  eminência  do  fitio  ,  em  que  eftava  fundada, 
como  pela  fortaleza  dos  muros,  e  torres,  que  acercavaõ, 
c  defendiaõ  :  Tinha  féis  mil  foldados  de  guarnição  ,  alem 
das  milícias  da  terra,  quecraõ  em  muito  mayor  numero; 

Tcdos 
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Todos  deliberados  a  darem  as  vidas  emdefcnfa  da  Pátria, Dia 20* 

da  fazenda  ,   da  liberdade  ,•   Mas  nada  intimidou  aos  Por-       e 
tuguezes :  Defembarcaraó  naquella  praya  ,  vencendo  huma 
vigorofa  oppofiçaõ  ,  e  divididos  em  trez  partes, atacarão  a 
Gidade  com  eíluptndo  valor:  Osdefenfores  lhe  difputáraõ 
a  entrada,  à  cufta  de  muitas  vidas ;  Atè  que  ,  cedendo  ao 
noíío  ferro  ,  nos  deixarão  na  maõ  a  Cidade  ,  e  a  vitoria;  E 

aqueíla  foi  logo  entregue  ao  faço,  e depois  ao  fogo  ,  e redu- 
zida à  cinzas  perdeu  o  nome  de  Brava  ,  e  também  o  de  Ci- 

dade.   Dos  contraries  morrerão  fem  numero:   Dos  Portu- 

guezes  houve  mais  de  quarenta  mortos,  e  mais  de  feífenta 

feridos  •   Foi  efte  fem  duvid3  ,  hum  dos  famofos  feitos ,  que 
as  noílas  armas  obráraò  naquellas  partes  j  Motivo,  porque 
Triftaõ  da  Cunha  quiz  ler  ai  Li  armado  Cavalleiro  ,da  maõ 
de  Atfonlo  de  Albuquerque  (que  já  o  era,  )    e  ambos  de. 
raõ  alli  mefmo  eíta  honra  a  muitos  Fidalgos  iUoftres:   Os 
qunes  naquelle  bom  tempo  ,  faziaõ  íingular  eilimaçaõ  da» 
quella  antiga,  e  honrada  ceremonh  ,   como  de  realce  da 
nobreza  ,  e  timbre  do  valor. 

ii. 
VOltando  ArTonfo  de  Albuquerque,  vitoriofo  dacon- 

quiíla  de  Malaca,  luecedeu,  que  na  noite  dcfte  diay 

anno  de  i  j  1 1,  tocou  a  fua  Nào  em  hum  baixo  ,  e  logo 
fe  abrio  em  duas  partes,  por  fer  muy  velha  ,  e  os  mares 

gròflos.  Paííou-fe  a  noite  com  a  tribulação  ,  e  trabalho, 

que  fe  deixa  conííderar  ,•  Até  que  rompendo  a  manha  , 
foraõ  foccorridos  de  outra  Náo ,  que  os  recebeu,  e  livrou 

das  anciãs  da  morte,  que  já  bebiaõ  por  ínftantes.  Aqui 

fez  o  grande  Albuquerque  huma  acçaõ  a  toda  a  luz  me- 
morável ,  e  plauíivel.  Succedeu  no  ardor  do  perigo,  vir- 

lhe  á  maõ  huma  menina,  filha  de  huma  eferava  •  E  po» 
dendo  o  generofo  heroe  falvar  outras  coutas  de  grande 
valor  ,  e  eftimaçaõ  ,  fe  largara  aquella  innocente  ,  elle , 

com  piedade  protentofa  ,  a  íofteve  nos  braços ,  em  quan- 
to durou  o  perigo  ,  eftando  no  mefmo  tempo  em  pé ,  e 

com  a  morte  àvifta.  Calle ,  e  emmudeça  Roma,  e  deixe 

es  encarecidas  Uzonjas ,  com  que  engrandece  ao  feu  Ce- 

Qg  ij  zar. 
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Dia2o.zar.   Em  outro  naufrágio,  faívou  eftcos  Teus  celebres  Com- 
_    e     mentarios,  e  nelles  hum  filho  próprio,  c  muito  amado: 

Forque  os  livros  íao  hinos  daquelles,  que  os  compõem, 
c  filhos  dalma  :  Salvou  as  memorias  das  fuás  acçoens,  que 

eferevera  no  mefmo  livro  •  E  para  hum  coração  taõ  ancio- 
fo  de  fama  ,   naõ  havia  coufa  de  mayor   preço.    O  nolío 

Cezar  íalvou  huma  filha  aiheya,   e  de  mãy  eferava,  dei- 
xando joyas  de  ineftimavel  valor,  e  fem  outro  motivo  , 

mais ,   cjue  o  da  comiferaçaõ ,  e  piedade. 

iii. 

Ora  Miguel  de  Noronha  Conde  de  Linhares .  floren- 
tiííimo  ramo  da  grande  Caía  de  Villa  Real ,  foi  hum 

dos  mais  infignes  Varoens  do  feu  apelido  ,  em  acçoens 
politicas  ,  cortezans  ,  e  militares.  Na  Africa  ,  na  Azia  ,  na 

Europa  repreíentou  os  primeiros  papeis  de  farooío  heroe: 
Na  Africa  ,  foi  valeroío  Governador  \  Na  Azia,  fabioVi* 

ce-Reyj  Na  Europa,  prudente  Miniftro ,  e  perfeito  cor- 
tezaõ.  No  governo  de  Tangere  (  cjue  exercitou  cinco  an- 
nos  )  deu  grandes  provas  de  valor,  e  difeiplina,  infeftan- 
do  as  terras  dos  infiéis,  com  galhardas  optraçoens  ,  em 

repetidas  entradas  ,  fendo  nellas  o  primeiro  ,  que  fe  offc- 
recia  aos  perigos.  Fez  oftentaçaõ  do  feu  esfoiço  ,  e  for- 

ças ,  naõ  fò  pelejando  com  homens  ,  mas  lutando  com 
feras :  Alguns  Leoens  morrerão  ás  íuas  mãos,  entrando  com 

elles  em  horriveis  combates.  Sobindo  a  íer  Vice-Rey  da 
índia  achou  aquelle  Eílado,  e  Praças  delle  ,  em  grande 
declinação,  que,  em  fim  ,  eraõ  abreviados  os  tlpirirosde 

Portugal  (  e  muito  mais  no  tempo  da  fugeiçaõ  de  Caítel- 

la  )  para  animarem  tão  grande  corpo,  em  partes  taõ  dif- 
tantes,  e  dilatadas:  Quizemos  cftender  o  domínio  ,  mais 

que  a  esfera  dos  braços  ,  e  por  entre  elles  fe  nos  foi  hu- 
ma grande  porçaõ  do  adquirido.  Toda  via  no  tempo  do 

Conde  recuperamos  as  Praças  ,  que  eftavão  perdidas  em 
Ceilão,  e  tivemos  outros  bons  fucceííos,  com  outros  io- 
felices  ,  que  tal  he  o  variar  da  fortuna  \  Erigio  em  Goa 
fumptuofaa  fabricas  ,  em  beneficio  dos  pobres  ,  e  outras 

para 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  309 

para  cómodo  dos  Vice-Reys  ,  e  Tribunaes  ,  á  cufta  de  Dia  20. 

grandes  difpcndios.  Declinava  naõ  pouco  para  fevero  >Fe^® 
circunftanciadefagradavel  em  toda  a  parte,  na  índia  inío- 
friveí.  Por  vários  modos  intentou  a  envcja  efcurecer  ofeu 

nome,  manchar  a  Tua  reputação;  Mas  femelhantes  oufa- 
dias  coílumaõ  reíultar  em  injuria  dos  meímos  autores  del- 

ias, muito  mais,  que  dos  Varoens  fuperiormence  grandes. 
Voltou  para  o  Reyno  ,  e  paííou  a  Madrid  ,  onde  logo , 

depois  de  chegar ,  oífereceu  aElRey  hum  cinti!ho,â Rai- 
nha humas  arrecadas,  que  fe  avaliarão  em  mais  de  cem 

mil  cruzados.  Foi  alli  recebido  geralmente  com  fingulares 

eftimaçoens  ,  as  quacs  outra  vez  excitarão  grandes  enve- 
jas  ,  ou  as  en veias  os  grandes.  Sem  o  Ter  Diogo  Soares, 
mas  mitigados  pdos  que  o  eraó,  fe  declarou  feu  publico 

inimigo,  encontrando-lhe  as  pertençoens  ,  e  diminuin- 
do na  fama  dos  íeus  merecimentos :  Exercitava  o  cargo  de 

Secratario  de  Eílado  de  Portugal  junto  á  ptíToa  delRey , 
e  era  homem  taõ  iníolente,  como  elevado  ,  e  crecia  cita 

fua  animohdade  com  o  favor  do  primeiro  Miniílro  ,  ído- 
lo das  adoraçoens  da  Coite  nofeinpre  vil  templo  da  lizon- 

ja.  Refulraraõ  daqui  ao  Conde  naõ  pequenos  trabalhos, 

que  levou  com  generofo  coração  ,  e  venceu  com  o  tem, 

po  ;  No  que  aíllílio  em  Madrid  logrou  luíidiííimas  genti* 
lezasj  Bafte  por  exemplo  a  que  agora  diremos.  Recolhen- 
do-fe  huma  noite  de  muita  chuva,  no  anno  de  1620.  na 
fua  carroça  ,  paífava  hum  Parroco  com  o  Santiffimo  Sa- 

cramento para  hum  enfermo:  Apeou-le  o  Conde  ,  e  fez 
entrar  o  Sacerdote  em  feu  lugar,  e  foi  a  pé  acompanhan- 

do o  Senhor  ,  até  voltar  a  Igreja  ,  que  era  a  Parroqnia 
de  Saõ  Martinho,  a  cuja  porta  ordenou,  que  a  carroça, 

com  tudo  o  que  lhe  pertencia,  fícaffe  à  difpoííçaõ  dos  Pa- 
dres, porque  elle  naõ  havia  de  ufar  mais  de  carroça  ,  que 

fervija  de  Sólio  ao  Supremo  Senhor.  Efte  lance  ,  em  que 
refplandeceraõ  igualmente  a  Religião  ,  e  a  liberalidade, 
foi  muito  celebrado  em  Madrid  ,  c  aíTumpto  de  dilemas 

Poezias.  Laborava  ao  mefmo  tempo  a  enveja  ,  e  como 
naõ  pudéííe  derribar  tamanho  homem  acara  defeuberta, 

fe  inventarão  honrofos  pretextos  para  o  fazerem  fahrr  da 

Corte  ,•  Sahio ,  em  fim  ,  (  diffimulando  o  que  naõ  igno- 
rava ) 
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Dia2o.rava  )  deílinado  a  pacificar  as  alteraçocns  de  Évora,  on- 

e  de  achou  os  ânimos  tão  ardente»  ,  que  naó  pode  a  Toa  ac- 
tividade contribuir  (  como  dezejava  )  para  os  cffeitos  do 

foífego  publico.  Quando  fuecedeu  a  Acclamaçaõ  ,  eílava 
já  outra  vez  em  Caftella ,  onde  ficou,  e  lá  eílabekceu  na 
iua  fucceífaõ  a  caía  dos  Duques  de  Linhates,  Grandes  de 

Hefpanha  da  primeira  claííe.  Foi  dotado  de  gentil  preíen- 
ça,  muito  entendido  ,  e  inclinado  a  todas  as  artes  genc- 
rofas:  Faleceu  nefte  dia,  anno  de  1648. 

IV. 

COrria  o  anno  de  1^14.  quando,  no  mar  de  Ormuz, 
obrava  maravilhofas  proezas  o  famofo  General,  Nuno 

Alvares  Botelho  contra  as  duas  Naçoens  (  entaõ  inimigas 

da  noíía)  Inglezes ,  e  Olandezes  ,  cuja  Armada  conftava 

de  doze  baxeis  de  grande  refpeito  ,  e  dous  patsxos ,  guarne- 
cidos de  groíTa  ,  e  copiofa  arte lharia  >  e  de  trez  mil  homens 

de  mar,  e  guerra,  gente  valerofa,  e  igualmente  déftra  em 
hum,  c  outro  exercício,  bélico,  e  naval.  Por  trez  vezes 

lhe  aprefentou  batalha  o  clariíTimo  Botelho  com  féis  Ga- 
leoens  poderofos,  mas  taõ  pezados  ,  cjue  diíficultofamente 

obedeciaõ  ao  leme,  no  quecediaõ  conhecida  venrngem  às 

Fragatas  dos  inimigos,  que  com  fumma  ligeireza,  dobran- 

do-fe  a  hum,  e  outro  lado  ,  jogavaò  os  feus  canhoens  em 
voltas  repetidas  :  Naõ  eftavaõ  ociofos  os  noííos ,  dando  tam- 

bém a  feu  tempo  repetidas  cargas :  Parecia  romper-fe  o 
mar,  c  abalar-fe  a  terra  aos  impulfos,  e  eccos  das  bailas, 
e  do»  tiros  :  Eftes  ,  fe  reprefentavão  trovoens ,  aqueflas, 

rayos:  O  Ar  fe  fechou  em  huma  cerração  medonha,  tro- 

cando-fe  o  dia  cm  noite:  O  horror  era  igual  ao  perigo, 
e  a  efte,  o  eftrago :  Não  podiâo  abordar-fe  os  noííos  Ga- 
leoens ,  anciã  ardentiílima  do  noíTo  General ,  mas  fruftra- 

da  pelo  temor  dos  inimigos  ,  que  confiavão  mais  ,  que 
no  feu  esforço,  na  íua  velocidade  $  Delia  fe  aproveitarão 

neíla  occaliao,  primeiro  para  a  peleja,  depois  para  a  fu- 
gida ,  porque  com  grande  perda  de  mortos,  e  feridos, 

fe  recolherão  ao  Porto  de  Comorão.  Não  tardou  muito, 

que  fe  não  encontraífem  outra  vez ,  e  impaciente  o  noífo 
i  Gene- 
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General  na  impoíllbilidade  de  fe  abordarem  ,  pelo  deívio,Dia2o. 

que  havia  experimentado  no  primeiro  combate,  mandou     de 
defafiar  ao  General  inimigo,  para  que  corpo  a  corpo  de- 
cidiííem  ambos  aquella  contenda  :   Voltou  o  meníageiro 
fem  repofta  ,   e  começarão  a  laborar  as  boccas  de  fogo 
com  eftrondo  horrível, com  horrível  mortandade,  mayor 

da  parte  dos  inimigos  ,    que  com  muita  gente  menos  fe 
accolheraó  fegunda  vez  ao  mefmo  Porto$  Sahirão  delle  nefte 

dia ,  e  quando  fuppunhao  aos  noífos  em  eftado  miíera* 
vel ,  acharão  o  vigilantiílimo  Nuno,   que  os  eítava  efpe- 
rando  com  rara    promptidaõ  ,   com  ardor  ,  e  gentileza 
fempre  igual :    Entrarão  em  terceira  batalha  ,  e  terceira 
vez,   fobre  por fi adi ílí mo  conflicto  ,  lhe  voltarão  os  ini- 

migos as  popas,  encomendando-fe  á  ligeireza  dos  feus  ba- 
xeis ,  menos  trez,  que  foraõ  metidos  a  piíjue  ,  havendo 
perdido  mil  homens ,  em  que  entrarão  muitos  Cabos  prin- 
cipaes  :   Potém,  mal  fatisfeito  ainda  o  ardor  do  noífo  Ge- 

neral ,   fempre  iníaciavel  de  gloria,  foi  feguindo ,  com  a 
pauza,  que  f>ffia  o  pezo  dos  feus  Galeoens,   aquelles  ad- 
veríarios ,  e  foube  ,   que  medrolamente  fc  haviaõ  acouta- 

do ao  Poço  de  Surrate  j    Naõ  era  poMivel  chegarlhe  na- 
quelle  íitio:   Mandou-os  defafiar  com  públicos  carteis,  fi- 

xados nas  efquinas   da  meíma  Cidade  ,    declarando-lhe   a 
ellcs  ,  e  ao  Mundo  ,  que  tinhaõ  em  dobro  navios  ,  arte- 
lharia  ,  e  gente  ;   Mas  ellcs  (  como  pedras  em  poço  )  naò 
fizeraó  o  mais  leve  rumor  j   Tal  era  o  medo,  que  haviaõ 
concebido  defte  invencível  Capitão!   O  Certo  he ,   quefe 
os  inimigos  do  Norte  pervaleceraõ  naquellas  conquiftas , 
foi  fobre  Praças  defarmadas ,  e  fobre  Navios  mercantes^- 
E  que  nas  occaíloens ,   em  que  acharão  algum  fufficientç 
poder  da  noíTa  parte,  fempre  ficarão  peyor  da  fua. 

v. 
A  Senhora  Dona  Beatriz  de  Alencaftre  ,  Duqueza  de 

Barg.inça  ,  íegunda  mulher  do  Duque  Dom  Theo- 
zio  I.  do  norne ,  filha  de  Dom  Luiz  de  Alencaftre,  Comen- 

dador mòr  deAviz,  e  de  fua  mulher  Dona  Magdalena  de 
Granada  j  FoiPrinceza  de  rara  fermofura,  e  defuaviílima 

condi* 
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Dia  lo.  condição  ,  muito  dada  aos  exercidos  efpirituaes ,  c  obras  de 

de  caridade :  Occupava  muiras  horas  do  dia  ,  e  noite  ,  com  as 
er*  fuás  Damas  ,  c  criadas  ,  em  varias  manufacturas  para  fervi- 

co  ,  e  ornato  dos  Templos  i  Viveu  em  admirável  confor- 

midade com  o  Duque  feu  marido ,  de  quem  teve  a  Dom  Jay- 
me ,  que  morreu  na  batalha  de  Alcácer* ,  e  Dona  Ifabel ,  que 
cazou  com  Dom  Miguel  de  Menezes  VI.  Marquez  de  Vil- 
la  Real  ,  e  1.  Duque  de  Caminha  ,  fem  fucceífaõ  $  Fale 
ceo  a  Duqueza  Dona  Beatriz  íantamente  (  comtí  vivera) 
nefte  dia>annode  i  5  yo.  Jaz  no  Morteiro  das  Chagas  de 

Villa-Viçoza>  enterro cornmum  das fenhoras  daquella  Real 
caza. 

vi. 
O  mefmo  dia,  anno  de  145^»  fe  dignou  o  Summo 
Pontífice  Calixto  III.  de  crear  Cardeal  do  titulo  de 

Santo  Euftaquio  ,ao  fenhor  Dom  Jayme,  filho  dos  Infantes 
Dom  Pedro,  c  Dona  lia  bel  ,  florecente  ramo  das  Reaes 
cafas  de  Portugal,  e  Aragaõ.  Era  muito  moço,  quando 
veftio  a  purpura  ;  Mas  diíte  àcUc  Eneas  Sylvio  ,  [  depois 
Pio  II.  )  que  aquella  dignidade  ,  anticipada  aos  annos,  o  naô 
fora  aos  merecimentos  de  taõ  cfclarecido  Príncipe.    Delle 

i**de     tratamos  em  outro  dia. 
Abril. 

VII. 

DOM  Pedro  da Coíla  ,  filho  de  Lopo  Alvares  Feyò,  fe- 
nhor do  morgado  de  Pancas,  junto  a  Lisboa,  eda  Ata- 

laya  junto  a  Alpedrinha,  ede  Margarida  Vaz  daCofta,  Ma» 
trona  dignifíima  de  eterna  recordação, porq  foi  irmã  de  hum 
Cardeal.e  de  dousArcebifpos,hum  de  Braga, outro  de  Lisboa, 
e  mãy  de  dous  Biípos,  hum  do  Porto,  e  outro  também  do 
Porto,  e  de  Leaõ  ,  e  deOíma  em  Caftella  ,  que  foi  o  noffo 
Dom  Pedro  ,  de  quem  tratamos  ,  no  qual  resplandecerão 
ííngulares  merecimentos,  e  illuítres  acçoens.  Sobio  ás  di- 

gnidades ,  já.  referidas,  com  aplaufo  univerfai  dos  Príncipes, 
e  Povos  de  hum,  e  outro  Reyno  ,  porque  o  feu  talento  o 

fazia  ,  muito  de  ante  maó  ,  merecedor  dos  mayores  empre- 

gos. 
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aos.   Foi  promovido  aoBiípado  do  Porto  ,  íendo  de  vinte,  Dia  2ôé 

c  dous  annos  ,  cm  cjue  difpeníou  o  Pontífice,  attetidendo       e 

às  boas  partes  ,  que  a  fama  delle  publicava.   Paííou  a  Caf- 
relia  acompanhando   a  Emperatriz  Dona  Ifabcl  ,   por  íeu 

Capcllaõ    mòr  ,  c  reíidio    muitos  annos   em  Madrid  ,  e 

em  outros    lugares,    onde    fe  achava    a  Corte.     Depois 

acompanhou    a  Princeza    Dona   Joanna  ,    quando  veyo 
cazar  com  o  Príncipe  Dom  Joaõ,  e  chegou  com  a  mefma 
fenhora,  até  a  raya,  onde  fe  fez  a  entrega  ,  e  alii  mefmo 

a  veyo    efpcrar  ,  e  conduzir  ,   quando  voltou  de  Portugal 
para  Caíleila,  viuva  do  Príncipe  feu  marido.    Foi  grande 

eímoller ,  e  com  pobres  ,  e  no  ornato  das  Igrejas  ,  que  go- 
vernou por  efpaço  de  cincoenta,  e  oito  annos,  diípendcu 

todas  as  fuás  rendas,  fem  tratar  de  parentes,  e  muito  me- 

nos de  pompas  ,  que  fervem  à  vaidade.    Na  Cidade  de  Of- 
ma  edificou  o  Coilegio   deSanta  Catharina  com  bom  nu- 

mero de  Coliegiaes ,  e  Capellães.   Reedificou  ,  quafi  àesòe 
os  fundamentos,  hum  Convento  de  Religioías,quecmhum 

incêndio  eípantofo  ardeu  inteiramente.    Em  fua  peffoa  foi 

hum  retrato  de  penitencia  ,e  devcçaõ  :  Rezava,  quafi  fem- 
pre,  o  Officio  Divino  de  joelhos,  c  outras  muitas  oraçoens. 

Era  obfervantiílimo  dos  jejuns  da  Igreja-   Nunca  em  dia 
de  peixe  comeo  carne,  por  mais  enfermo,  que  eíliveíTe  ,   e 

foi  de  grande  edificação  o  que  nefte  particular  Ihcaconte- 
ceo,  em  huma  Sexta  feira,  vefpera  da  fua  morte:  Mandá- 
raõ-lhe  os  Médicos  dar  huma  amendoada,  com  fuítancia 

de  galinha  eftillada  ,  em  tomando  o  primeiro  trago,  e  fen- 
tindo  ,  que  levava  coufa  de  carne,  a  afaftou  de  fi,  fentindo 

enganarem-no.    Morreu  dicciamente  ,  nefte  dia  ,  em  Sabâ- 
dt>  ,anno  de  i  563.   com  mais  de  oitenta  de  idade.   Jaz  fe- 
pultado ,  com  titulo,  e opinião  de  Varaõ  fanto,  na  Villa  de 
Aranda,  em  huma   nobre  fepultura,  no  meyo  da  Capella 
mòr  do  Mofteiro  do  Efpirito  Santo  ,  Recoleto  da  Ordem  de 

Saõ  Domingos,  que  eile  próprio  fundou  ,  e  dotou  de  mui- 
ta renda. 

VIII. 

A  Venerável  Madre  Catharina  da  Conceição  ,  compa- 
nheira da  Santa  Madre  Thereza  de  Jefus,  foi  de  fa- 
Rr  milia 
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Fever. 

Dia2o.milia  nobre,  e  huma  das  primeiras  fundadoras  do  Convento 

"e  da  Reforma  Carmelicana  de  Qaragoça  de  Aragão  ,  onde 
vulgarmente  he  chamada  a  Santa  Portogueza.  Nafceo  na 
Cidade  de  Tavira  do  Reyno  do  Algarve ,  e  já  desde  menina 
rooítrou  grande  inclinação  à  virtude.  PaíTou  a  Madrid  em 

companhia  de  }euTio,Dom  Álvaro  de  Abranches. para  Da- 
ma daPrinceza  Donajoaona,  may  delRey  Dom  Sebaftiaõ. 

Com  a  íanta  converfaçaõ  de  peíloas  de  virtude,  fe  foi  afer» 
vorando  mais ,  e  mais,  no  ferviço  de  Dcos ,  c  veyo  a  fer  tx- 
ccllente  em  todo  o  género  de  virtudes.  Sendo  ainda  noviça, 
ç  naõ  fabendo  ler  ,  recorreu  a  Deos  pormcyoda  Oração  ,  e 
fuperiormente  iliuftrada  pegou  de  hum  Brtviario,e  leu  com 

toda  a  expedição.  Cheya  de  virtudes ,  e  merecimentos  fale- 
ceo  nefte  dia,  anno  de  1617. 

VIGESÍMOPRIMEIRO    DE 
FEVEREIRO. 

I.  Bento  Eremita. 

II.  Nafce  a  Infante  Dona  Ifabel,  filha  delRey  D.JoaoI. 
III.  Acçaõillufirtjfima  de  Nuno  Gonfalves  de  Farta. 
IV.  Vitoria  admirarei  delRey  Dom  /Jffonjo  Henriques  junto 

a  Pai  me  lia. 
V.  Levanta  o  Raju  o  memorável  cerco  de  Columbo. 

VI.  Dona  Ifabel  Conde  ça  de  Gijon. 
1. 

ESTE  dia, anno  de  1482.  deu  gloriofo  fim 

à  carreira  mortal  hum  Eremita  Poituguez,cha- 
mado  Bento ,  e  merecedor  de  memoria  perdu- 

rável }  Porcjue  depois  de  viver  neíle  Reyno 
alguns  annos  no  continuo  exercício  de  aíperas 

penitencias  ,paífou  a  Monferrate,  e  alli  viveu  feífenta  c  féis, 
em  huma  Ermida  ,  ou  cova,  que  aindaconferva  ofeu  nome: 
A  vida  foi ,  qual  pedia  o  lugar ,  e  o  defengano  ,  e  a  morte  . 

foi ,  qual  haviaíidoa  vida. 
II. 
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II  de A*'  Fcver. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1411.  naíceu  emEvoraaín> 

fante  Dona  Ifabe! ,  filha  delRey  Dom  Joaòl.   e  dá 

Rainha  Dona  Felippa,  a  qual  depois  foi   Duqueza 

de  Borgonha  i  eCondeça  de  Flandes,  porcazar  com  Felip-  zi.de Ja- 

pe  o  Bom  ,  fenhor  daquelles  Eítâdos :  De  feu  cazamento, "",  âe 
e  acçoens  dizemos  nos  dias  a  que  pertencem,  Vtzaabn 

111. 

ARdiaõ  as  infelices  guerras  entre  Portugal  ,  e  Caftel!ay 
em  tempo  delRey  Dom  Fernando ,  e  andava  huma, 

e  outra  Nação  alternando  furiofamente  os  combates  ,  e  as 

perdas  :   Em  huma  >  que  tiveraõ  os  Portuguezes ,  foy  pre- 
zo Nuno  Gonfaives  ,  Alcayde  do  Caftello  de  Faria,  que  fi- 

cara encomendado  a  hum  filho  íeu :  Entrou  em  reccyns, 
de  que  o  filho  o  entregaíle  aos  Caíttlbanos ,  e  tomou  huma 

heróica,  e  eílupenda  refoluçaõ:   Diííe  a  eftes,  que  o  levaf- 
íem  aoCaftello,  e  que  ordenaria  a  feu  filho, que  logo  lho 
entregaíle:  Foi  levado  ao  pé  dellc  em  ferros  ,  e  com  boa 

efeolta  ,  e  bradando  pelo  filho,  que  chegaffe  a  homa  ja- 
nella  ,   lhe  diííe  ,  que  por  nenhum  modo  entregaííe  o  Caí- 
tello,  fenaõ   à  ordem  delRey  íeu  íenhor  ,  ainda  que  viífe, 

que  allí  o  faziaõ  em  pedaços,  advertindo-lhe ,   que  eftava 
primeiro  a  honra  ,  e  a  fidelidade ,  que  devia  ao  feu  Princi- 
pe ,  do  que  a  vida  ,  ou  liberdade  de  íeu  pay.  Ficarão  palma- 

dos os  Caftelhanos  à  vifta  de  huma  façanha  taõ  rara  ,    e 

verdadeiramente  benemérita  da  antiguidade  Grega,  e  Ro« 
mana,echeyos  defuriola  rayva  o  fizeraô  em  poftas.  Desde 
entaõ  fe  deu  por  Armas  aos  fucccíforcs  de  Nuno  Gonfalves 
(nosquaes  íe  continuou  o  apelido  deFaria)  hum  Caftelio 

com  o  feu  Alcaide ,  feito  cm  pedaços,  ao  pé  ,  as  quaes  fe  con- 
tinuarão até  o  tempo  delRey  Dom  Manoel,  no  qual  íe  re, 

formarão ,  íegundo  as  regras  da  Armería ,  os  E feudos  da  No- 
breza de  Portugal. 

Rr  ij  IV. 
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Dia  2 1. 

de 
Fcvcr. IV. 

SEndo  o  grande  Rey  Dom  AíFonfo  Henriques ,  já  de  fe- 
tenta  ,e  hum  annos  de  idade  ,  aflim  andava  envolto  nas 

facçoens  militares  contra  os  infiéis  ,  como  fe  cítivcra  no 

ardor  dos  primeiros  annos.  No  de  i  i6y  conquiftou  a  Vil- 
la  de  Cezimbra,  fortiílima  entaôj  E  quando  já  citava  ca- 

pitulando, deítacou  das  fuás  tropas  fcííenta  de  Cavailo  ,  e 
hum  pequeno  efquadraõ  de  Infantes,  com  intento  de  dar 
huma  viíta  aoCaltello  de  Palmella  ,  naquelles  tempos  inex- 

pugnável. Vinha  pelomcfmo  caminho  a  foccorrer  Cezim- 
bra,  o  Rcy  Mouro  de  Badajoz,  e  trazia  quatro  mil  de  Ca* 
valio ,  e  feffenta  mil  de  pé  ♦  E  como  os  inimigoa  entendiaõ, 
que  o  noíío  Rey  citava  ainda  fobre  Cezimbra  ,  ncíta  con- 
fiJeração  marchavaõ  Tem  ordem,  e  fem  temor  de  algum 
acometimento.  Vio  EIRey  aquella  multidão  tumultuaria, 
c  confuza ,  e  logo  fe  inflamou  em  taõ  elevados ,  e  generofos 
brios  ,  que  dando  de  efporas  ao  cavailo,  enriítando  a  lança, 
mandou  aos  feus,  que  o  íeguiíTem.  Só  a  reíoluçaõ ,  ntíte 
cafo  ,  merecia  elogios  immortaes  ;  Mas  o  fucccíío  ̂ ííim 
cocreípondeuaella,  que  ,  peitos  os  Mouros  emeonfuzão, 
eatendendo,  que  tinhão  fobre  li  todo  o  poder  dos  Portu- 
guezes  ,  voltarão  as  coitas ,  e  tropeçando  huns  em  outros, 
foraõ  deítroçados  inteiramente.  Succedcu  (íta  milagroía 
vitoria  nefte  dia,noanno  aííima  referido  ,  e  pouco  depois, 
fe  rendeu  o  Caítcllo  de  Palmella  ,  mais  à  fama  de  tão  illuílre 

feito  ,  que  aosirapulfos  de  alguma  expugnaçaõ. 

N 
V. 

O  mefmo  dia,  emSabbado,  anno  de  i  j88.  fe  vi- 
rão os  defenfores  de  Columbo  livres  gloriofamente 

da  expugnaçaõ  obítinadiffima  ,  com  que  o  Rajú  ,  cruel 
tyrano  da  mayor  parte  da  Ilha  de  Ceilão,  pertendeo  cçn- 
quiítar  aquella  Praça ,  empenhando  o  réíto  do  fco  poder 
em  facudir  delia  ,  c  de  toda  a  Ilha  ,  o  jugo  Portuguez. 

'  Deu-lhe  fortiífimoi  aflaltos  (  cuja  noticia  pertence  a  ou- 
tros dias,  )  c  crecendo  com  a  noíTa  refiítencia  a  fua  obf- ti  nação, 

netro 
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mcyos  humanos  ,  e  ainda  diabólicos  ,  a  fim  d?  corifeguir  de 
a  empreza  ,  pondo  em  oniverfal  expectação  a  todos  os 

Príncipes  do  Oriente*  Era  tal  a  fua  elevação,  e  arrogân- 
cia ,  que  fazia  ,  que  feus  Vaííallos  lhe  rendeífem  adora- 

çoens ,  e  orTereceílem  iacrificios,  como  a  Deos  $  Mas  nef- 
te  cerco  moftrou  ,  que  nem  era  Deos ,  nem  homem ,  fe 
naõ  hnm  monftro  vil,  que  por  más  artes  ,  deílrezas  ,  e 
aftucias  ,  havia  fubido  de  eftado  particular  a  huma  àcÇ- 
medida  grandeza  -y  Mas  como  a  tyrania  ,  e  violência  fera- 
pre  fóraõ  de  pouca  duração  ,  vierão  finalmente  a  terra 
aquellas  altas  torres,  fendo  o  noflb  braço  o  principio  da 
fua  ruina.  Ao  entrar  da  noite  deite  dia  ,  levantou  furti- 

vamente o  campo,  abatidas  as  prefunçoens,  e  íe  poz  em 
vergonhofa  fugida :  Os  Portuguezes  lhe  fahiraõ  nas  cóf- 
tas,  em  que  o  açoute  das  noífas  armas  caftigou  largamen- 

te os  execífos  da  fua  tyrania.  Perdeu  ,  no  difeurfo  deite 
aífedio,  dez  mil  homens,  perdeu  grandes  povoaçoens,c 
poderofas  Armadas ,  que  lhe  levou  a  noíTo  ferro,  e  fogo- 
Sobretudo,  perdeu  a  grande  reputação  ,  em  que  eia  tido 
dos  íeus,  e  dos  eítranhos ,  começando  a  fer  fabula,  e  ri- 

zo ,  aquelle ,  que  havia  fido  aííombro ,  e  terror  do  Oriente. 

vi. 
Ona  Ifabel  Condeça  de  Gijon  ,   foi  filha  baflarda  de 
ElRcy  Dom  Fernando  de  Portugal :  Gafou  com  Dom 

IÀífonfo  Henriqaez  de  Noronha  ,  Conde  de  Gijon  ,  filho  , 
também  baftardo  ,  delRey  Henrique  II.  de  Caílella.  Foi 
o  Conde  fummamente  inquieto,  e  turbulento  ,  intentan- 

do por  vezes  melhorar  de  fortuna,  por  meyos  muito  fora  da 
razão:  Achou  tempos  occafionados  pelas  grandes  revoltas, 
que  houve  naquelle  Reyno,  nos  governos  dos  Reys  Dom 

Joaô  I.  feu  irmão  ,  e  Dom  Henrique  III.  feu  fobrinho,- 
Atê  que  no  tempo  deite  ,  fe  vio  precifado  a  retirar-fc  a 
França,  c  a  difeorrer  por  outras  Provincias  ,  chegando  a 
grande  miferia,  e  abatimento  ,  que  pudera  efeufar  ,  fe 
fe  contentara  [  como  devia  ]  com  a  fua  forte  ,  pois  o  co- 
locou  no  eftado  de  huma  das  primeiras  grandezas  da  fua Pátria; 
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Dja  21.  Pátria  ;  Ao  tempo  defta  peregrinação  do  Conde  ,  fe  acha- 

de     va  a  Condcça  foa  mulher  na  Villa,  e  Caílello  de  Gijon, 
quando  EIRey  Dom  Henrique  III.  a  quiz  defpojar  de  hu- 
ma  ,  e  outra  coufa  -}  Mas  achou  naquelle  peito  feminil , 
o  valor  de  hum  Varaõ  conftante  j  Delia  fe  dizia,  que  era 
mais  para  empunharia  eípada  ,    que  para  cingir  a  roca. 
Bem  o  moftrou  em  outras  occaííoens  ,  e  nefta  muito  mais; 
Porque  contra  todo  o  poder  delRey,  [  que  em  peífoa  foi 
a  efta  empnza  ]  íuftentoo  a  Villa ,  e  Caftello  muitos  me- 
zes  ,  dando  exquifitiííimas  provas  de  conftancia  ,  e  valor. 
E  fe  naõ  fora  o  rigor  executivo  da  fome  ,  que  chegou  a 
fer  extrema,  voltaria,  fern  duvida,  EIRey  com  o  delcn- 
gano,  de  que  huma  mulher  Portugueza  bailava  a  lhe  pa- 

rar, e  rebater  a  torrente  das  fuás  armas:  Entregou-fe  ,  e 
os  que  a  acompanhavaõ ,  falvas  as  vidas ,  e  EÍRty,  que 
nella  naõ  podia  defpicar  o  feu  furor  (  luppoftas  as  condi- 
çoens  da  entrega  )  voltou-fe  contra  os  edifícios,  mandan- 

do lançar  por  terta  a  Villa,  e  o  Caftello  ,  e  íair  a  Con- 
deça  logo  dos  feus  Reynos  ,  a  qual  podendo  vir  para  o 
de  Portugal  ,  lua  pátria  ,   onde  tinha  certas  todas  as  efti- 
maçoens ,   quiz,   com  heróica  refoluçaô,  ir  acompanhar 
feu  marido  (  como  fez  )   nas  miferias  ,   e  eftado  abatido, 
em  que  fe  achava.   Morreu  nefte  dia,  anno  de  1417* 

vige- 
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Dia  22. 

de 

VIGESIMOSEGUNDO   DE 
FEVEREIRO. 

I.  Dom  Gonçalo  Mendes. 
II.  Tremor  notável  da  terra» 

III.  V Horta  de  Dom  JoaÕ  Dèça  contra  China  Cutiale. 

IV.  0  Duque  de  Bar  gane  a  Dom  Joaõ  L  do  nome. 
V.  Incendto  no  Moftetro  de  Arouca. 

VI.  Roubo  do  SanúJJimo  na  Bahia. 

1. 
OM  Gonçalo  Mendes, Prior  do  Real  Con- 

vento de  Saõ  Vicente,  junto  a  Lisboa  ,   (de 
cujas  mãos  receben  a  Murça  Auguftiniana  o 

giorioío  Portuguez  ,  e  Ulyííponeníe  Santo 
António)  foi  Varaõ  devida  inculpável:  Por 

iuas  virtudes  logrou  (  por  mais  que  lhe  fogia  )  as  eftima- 
çoens ,   e  veneraçoens  dos  Príncipes  dacjuelles  tempos,  os 

quaes  não  obravão  empreza  relevante,  fem  o*  léus  con- 
lelhos,  e  direcçoens.   Foi  feu  giorioío  tranfíto  qeíte  dia, 
anno  de  1249.  e  na  meíma  hora  vio  Saõ  Frey  Gil  (  que 

então  íe  achava  em  Santarém  )  fer  levada  íua  ditoía  al- 
ma ao  Ceo,  por  mãos  de  Anjos. 

11. 

NO  mefmo  dia ,  anno  de  1 3  09.  pouco  antes  de  ama- 
nhecer,  houve  hum  tremor  da  terra  efpantoío,  naõ 

fó  cm  Portugal ,   mas  em  toda  Europa. 

iii. 

NO  mefmo  dia , anno  de  1  528.  andava  Dom  Joaõ  Dê» 
ça  correndo  a  cófta  do  Malavár  com  huma  Armada 

de  quatorze  vêllas,  e  encontrou-fe  ,  nefte  dia,  com  outra 
de 
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Pi.122.de  ieíTeata,  de  que  era  Capitão  mor  China  CutiaiejCcf- 

"*  íario  cie  grande  fama  por  aquelles  tempos  ,  o  qual ,  confia- 
do no  grande  numero  dos  íeus  navios,  e  Toldados,  pre- 

ludia de  invencivel ;  Mas  defta  vezccnheceo  a  feu  ptzar, 

que  nem  a  multidão  ,  nem  a  arrogância  faõ  as  que  dão 
as  vitorias.  Atacou  íe  hum  furioio  combate,  e  fendo  en- 

trada a  Capitania  inimiga,  e  ferido,  e  prezo  Cutiaíe,  fe 
renieu  a  mayor  parte  dos  feus  navios  ao  noífo  ferro  ,  e  fo- 

go, com  morte  de  mil  e  quinhentos  Mouros,  e  quafi  ou- 

tros tantos  cativos  ,•  Não  iahio  barata  a  gloria  defte  dia 
aos  Portuguezes ,  porque  morrerão  vinte,  fobre  hum  con- 
fiieravel  numero  de  feridos. 

IV. 

DOm  João ,  Duque  de  Bargança  ,  e  fexto  na  ordem 
dos  Duques  daquelía  Real  Cafa  ,  e  íegundo  Duque 

de  Barctílos,  filho  do  Duque  Dom  Thtodozio  ,  também 

primeiro  do  nome,  e  da  Duqueza  Dona  lí^bel  de  Caftro. 
Cazou  com  a  Sereniííima  Senhora  Dona  Catharina  ,  fi- 

lha dos  Infantes  Dom  Duarte  ,  e  Dona  líabd.  Por  mor- 

te de  EiRey  Dom  Sebaftião  ,  no  breve  Reynado  do  Car- 
deal Henrique  ,  entrou  juntamente  com  a  Duqueza  íua 

mulher ,  na  pertençaõ  da  Coroa  ,  e  alguns  o  arguiraò ,  de 
que  fc  ouvéra  com  pouca  actividade  na  mefma  pertençaõ; 

Mas  fobre  todos  os  ditos,  e  juizos  dos  homens  ,  he  aqucl- 
le  dictame  Divino  :  De  que  todo  o  Reyno  achará  fempre, 

na  Jua  dwizaõ ,  a  fua  ruma  -y  Quanto  mais  o  de  Portugal, 
naquelles  tempos,  que,  alem  das  facçoens,  que  o  corta» 
vão,  íe  via  mortalmente  ferido  dos  trez  mais  pecados  gol» 

pes  ,  com  que  a  mão  de  Deos  coíluma  caftigar  os  Rey- 
nos,  quaesíaò,  a  guerra  ,  a  fome,  e  a  péíle.  No  mayor 
ardor  das  negociaçoens  ,  que  fe  fazião  diante  do  Cardeal 

Rey ,  fobre  o  ponto  da  fucceííaõ ,  diílerao  alguns  Fidal- 
gos ao  Duque  ,  que  elles  eftavão,  não  fò  promptos,  mas 

determinados  a  matarem  Dom  Chriílovão  de  Moura,  que 

viviffimamente  apertava  as  inítancias ,  a  favor  de  Caítel- 
la  :  Porém  o  Duque  o  naõ  confentio  ,  e  acrecentou  :  Que 
fe  lhe  Ojfereccjfe.n  o  Império  do  Mundo  todo  }  com  a  pencao 

3  de 
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de  fazer  hum  peçcado  genial,  o  nad  farta.   Com  cfta  Íenten-Dia  22t 

1 
Fever: ça  ,   toda  de  ouro,  e  de  ouro  de  infinitos  quilates,  ficou 

muito  mais  gloriofamente  coroado,  do  que  o  poderia  fer 
com  todas  as  coroas  da  terra  ;  Da  terra  em  fim,  e  de  ter- 

ra ,  inconftantcs  ,   e  caducas.   Intrufo  Felippe  na  póffe  do 

Reyno  de  Portugal,  cedeu  o  Duque  á  violência  ,   e  o  ju- 
rou Rey  nas  Cortes  celebradas  cm  Thomar,  e  depois  ju- 
rou o  Príncipe  Dom   Felippe  ,   nas  que  íe  celebráião  em 

Lisboa,  e  em  humas  ,  e  outras  ,aííiftio,  comoCond.efra- 

vel ,   com  o  eíloque  na  maõ.   EIRey  lhe  fez  grandes  hon- 
ras ,  e  nas  acçoens  publicas,  o  metia  configo  dentro  da 

cortina,   prcrogativa  concedida  ló  aos  Infantes  :  Quando 
entrava  a  lhe  falar  em   publico,   EiRey  o  fahia  a  receber 
até  o  mcyo  da  falia.   Nas  primeiras  Cortes  lhe  lançou  por 

fua  maõ  o  Tuzao  de  ouro ,  que  he  a  iníignia  de  mayor  re- 
putação ,   que  coítumão  diípenfar  os  Reys  da  Hefpauha  ■ 

Mas  nada  bailou  a  lhe  fuavizar  a  dor  de  ver,   que  a  vio- 
lência c\zs  armas  de  CaPiella ,  e  ambição  de  alguns  gran» 

des  de  P0rtug.1l  ,  o  haviaõ  deípojado  da  Coroa  ,  e  ao  Rey* 
no  da  liberdade.   Falecco  neíie  dia  ,   anno  de  i  >  8  3 .   Jaz 
na  Igreja  do  Convento  dos  Eremitas  de  Santo  Agoftinho 

deVilla-Viç  fa.    Teve  da  Duqueza  fua  mulher,  D.  Theo- 
dozio  ,  que  ihe  fucCedeu  na  Cafa  ,  fetimo  Duque  de  Bar» 
gança.   Dom  Duarte,   que  foi  em  Caílella  Marquez  de  Xe- 

randilha  ,   e  de  Frcchilla  ,  e  deMalogon  ,  e  Conde  de  Oro- 
peza ,  e  Alferes  mòr  da  Ordem  de  Alcantan  ,  o  qual   ca- 
zou  duas  vezes  ,  a  primeira  com  Dona  Beatriz  de  Toledo 

Marqueza  de  Xerandilha  ,   filha  herdeira  de  Dom  Joaõ  Al- 
vares de  Toledo  ,    Monroy  ,  e  Ayala  ,   quinto  Conde  de 

Oropeza,  e  de  Dona  Luiza  Pimentel  ,  íua  mulher,  filha 
de  Dom  António  AíFonfo  Pimentel ,  fexto  Conde  de  Be- 

navente.   Cazou  fegunda  vez  com  Dona  Guiomar  Pardo 

Taveira,   Marqueza  de  Malogon  ,  filha  herdeira  de  Antó- 
nio Árias  Pardo  de  Sávedra  ,   ienhor  de  Malogon  ,  e  Ma- 

richal  de  Caflella,  e  de  Dona  Luiza  de  Lacerda  fua  mu- 

lher, filha  de  Dom  Joaõ  de  Lacerda,  íegundo  Duque  de 

Medina-Celi.    Teve  mais  o  Duque  Dom  João  ,  a  Dom 
Alexandre ,  que  foi  Inquifidor  Geral ,  e  Arcebifpo  de  Évo- 

ra, c  morreu  moço  no  anno  de  16*08.  Dous  filhos  mais, 
Ss  que 
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Diai2.qUe  morrerão  meninos,  como  cm  outros  lugares  dizemos* 
F  Dona  Serafina  ,    que  cazou  em  Caftella  com  Dom  João 

Fernandes  Pacheco,  quinto  Duque  de  Efcalonâ  ,  Marquez 
de  Vilhena  ,  Conde  de  Santo  Eftevao  de  Gormáz  ,  Ca- 

valleiro  do  Tuzaõ ,  Embaxador  de  Roma  ,  e  Vkc-Rey 
de  Ceíilia.  Teve  finalmente  mais  quatro  filhas,  que  mor> 
reraõ  na  flor  da  idade. 

v. 
PElas  dez  horas  da  noite  deíle  dia,  annode  1725.  pade- 

ceo  hum  fatal  incêndio  o  Real  Mofteiro  daVilla  de 

Arouca,  que  he  hum  dos  mais  illuílres  do  Reyno ,  pela 

fua antiguidade,  pelas  luas  rendas, e  juriídiçoens,  e  na  íe- 
rie  dos  das  Rcligiofas  deSaõ  Bernardo  o  primeiro  da  Or- 

dem,  fundado  ha  mais  de  quinhentos  annos  pela  Rainha 
Dona  Mafalda.  Foi  grande  a  aflicçaõ  em  que  as  Religio. 

fas  fe  viraõ,  e  para  falvar-fe  foi  precifo  ,  lançarem-fe  por 
huTia janellaabaixo,  para  cujo  fim  fe  lhe  arrancou  agrade 
de  ferro  ,  que  a  guardava  ,  e  por  mercê  efpccial  de  Deos, 

demais  decento,  e  trinta  Rehgiofas ,  além  das  Educan- 
das, e  Recolhidas,  não  houve  nenhuma  ,  que  perigaíTe,- 

Efcapon  lómentc  do  eftrago  deite  incêndio  a  Igreja  ,  huma 

tulha,  hum  dormitório  novo ,  que  por  ler  de  abobadas, 
pode  refiftir  às  chamas. 

vi. 
NA  noite  de  vinte,  e  hum  para  vinte,  e  dous  deite  mez 

do  anno  de  1729.   o  facrilego,  e  execrando  roubo  da 

ambula  de  ouro  em  que  eftava  o  Santiífímo  Sacra- 
mento ,  do  Sacrário  da  Sé  da  Cidade  da  Bahia. 

VIGE- 
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Dia  2$, 

rever. 

VIGÉSIMO   TERCEIRO  DE 
FEVEREIRO. 

li  Santo  Ordonho ,  Bijpo  t  e  Confeffor. 
II.   Fr.  Hieronymo  To/lado. 
II í.  0  Irmaõ  Pedro  de  Alpoim. 
IV.  Tormenta  horrível  em  Lisboa* 

V.  Nafie  o  Prtnape  Dom  Ajfonfo  ,  filho  delRey  D.JoaolIL 
VI.  Ejhtpendo  prodígio  em  Goa. 
VII.  Dom  Henrique  de  Menezes. 
VIII.  Br/^s  ófe  JV10  J000. 

1. 

ANTO  Ordonho  ,  illiiftriíTimo  era  fangne, 

~}}$MA  como  defcendente  das  mais  efclarecidas  fami- 

'  â^^Jo    lias  de  Caftclla  J  e  Lcaõ  :  Tomou  o  habito  de %»    Saõ  Bento  no  Mofteiro  de  Saô  Facundo  ,  c  de- 
pois paííou   a  fer  Bifpo  deAftorga,   Cidade, 

que  entaõ  pertencia  à  antiga  Lníuania,  e coroado  de  gran- 
des merecimentos  dormio,  nefte  dia,  em  o  Senhor. 

11. 

FReyHieronymo  Toílado  ,Portuguez,  natural  de  Lis- 
boa ,  Religiofo  profeífo  da  Sagrada  Ordem  do  Car- 

mo da  mefma  Cidade ;  Na  dePariz  fc  graduou  Doutor  em 
Theologia ;  leu  3  mefma  faculdade,  c  também  Filofofia. 
em  Catalunha  j  Foi  Confultor  do  Santo  Oífí cio  em  Barce- 

lona,- grande  Pregador,  eVaraõ  iníigne  nas  divinas>e  hu- 
manas letras,  e  ainda  mais  nas  virtudes.  Compozhum  li- 

vro de  Varoens  ,  e  mulheres  illuítres  do  Carmo.  Foi  Pro- 
vincial em  Catalunha  ,  Viíítador  Geral  ,  e  Reformador  das 

Provindas  de  Portugal  ,  Caftella,  Cifilia  ,  e  Nápoles,  onde 
faleceo  nefte  dia  ,  annodeij8i.  com cincoenta,  coito  de 
idade. 

Ss  ii  III. 
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DiaíJ. 
d*  III. íever. 

O  Irmão  Pedro  de  Alpoim,  que  em  breves  annos  de  vi- 
da encheu  muitos  íecnlos  de  virtude,  nafceu  na  Cida- 

de de  Lisboa.  Entrou  na  Congregação  do  Oratório  da  mef- 
ma  Cidade  ,  onde  floreceu  com  íingulariííimos  exemplos 
de  heróica  perfeição.  Andava  fempre  em  continua  prefen- 
ça  de  Deos  noíío  Senhor  ,  a  quem  oíFerecia  cada  huma  de 
luas  boas  obras ,  antes  de  as  principiar:  E  taõ  embebido  án* 
dayanefte  exercício  de  confiderar  fempre  a  Deos  prefente , 
que  ,  nem  ainda  com  violência  ,  podia  apartar  delle  o  penfa- 
inento.  Parece  ,  que  efte  Senhor  o  queria  fó  para  fi  ,  e  por 
iíTo  o  naõ  deixava  livre  parafe  aplicar  a  outra  alguma  cou- 
ía  fóra  delle.  De  eftar  fempre  contemplando  nas  perfeições 
Divinas  ,  lhe  nalcia  hum  ardentiffimo  amor  do  meímo 

Deos,  em  que  fe  abrazava :  O  que  bem  moftrava  nos  repe- 
tidos, e  fervorofos  actos  de  amor  de  Deos,  que  fazia.  To- 

das as  vezes,  qie  o  Relógio  dava  quartos,  infalliveímente 
levantava  as  mãos  rezando  huma  Ave  Maria  ,  e  fazendo  cer» 

ta  quantidade  de  amorolas  jaculatórias.  Naõ  admittia  ou- 
tra pratica  ,  nem  folgava  de  ler  outros  livros  ,  fenaõ  os  que 

o  excitavaó  a  amar  mais,  e  mais,  a  Deos ;  E  por  iíío  era 
.verfadiffimo  nos  Solilóquios  de  Santo  Agoftinho,e  no  livro 
do  Venerável  Kempis.  Era  devotiííimo  doSantiflimo  Sa- 

cramento, a  quem  todos  os  dias ,  alem  da  Oraçaõ  ordiná- 
ria da  Comunidade  ,  viíuava  por  efpaço  de  hum  quarto  de 

hora:  Qaando  pela  fua  enfermidade,  qoé  foi  huma  febre 
ética ,  lhe  prohibiraõ  ter  Oraçaõ  ,  alcançou  licença  para 
amiudar  eftas  viíitas  po.r  breves  eípaços,para  defafogodo 
feu  ardente  fervor.  Também  venerava  com  cordealiílimo 

arTecto  à  Virgem  Maria  noíía  Senhora  ,  a  quem  rezava  to- 
dos os  dias  o  terço  do  feu  Rozario  ,  de  joelhos ,  e  com  as 

mãos  poftas ,  com  tanta  pauza  ,  que  gaitava  mais  de  meya 
hora  :  E  em  obfequio  da  mefma  Senhora  fçz  huma  carta  de 
eferavidaõ  ,  eferita  com  o  feu  próprio  fangue ,  para  o  que 
pedio  ao  feu  Medre  de  Noviços  licença  para  fe  ferir  no  pci- 
to.  Foi  rara  a  fua  mortificação,  e  o  odiofanto,  com  que 

fe  tratava  a  íi  mefmo,  fem  querer  dardefeanço  a  ícu  cor- 

po» 
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po.  Nunca  fe  cncoftava  por  mais  cançado  que  eííivcíTe,  c  Dia  23, 

para  que  nem  a  cama  lhe  pudcííe  fervi  r  de  regalo,  fedei-     dc 

tava  íempre  de  huma  ilharga,  fem  mudar  outra  poftura  ,     ver* 
nem  fe  voltar  de  outro  lado  ,    pofto  que  efta  permanên- 

cia lheimpediífe  o  repoufo.    Caftigava  feu  corpo  com  taõ 
rigorofas  diíciplinas ,  que  metia  compaixão  aos  que  ouvião 
o  eftrondo  dos  golpes,   teftificando  o  muito  fangue  que 

vertia ,  a  crueldade  deiles.   Pelo  indicio  do  fangue  ,  que  en- 
çopava  toda  a  roupa  ,  o  reprehendeu  o  Meíhe  dos  Novi- 

ços de  tanto  rigor  ,  e  mandando-o  curar  fevio  bem  o  ef- 
trago,  que  haviao  feito  as  difciplinas    em  profundiflimas 

chagas.   Era  tal  o  defcjo,  e  anciã,  que  tinha  de  fe  mortifi- 
car, que  quando  os  fuperiores  lhe  prohibião  algumas  peni- 

tencias ,  logo  inventava  outras ,  não  fendo  a  menor ,  entre 

ellas,  huma  muito  ordinária,  que  era  atanazar-fe  vivo  com 
o  atiíTador  do  candieiro  feito  em  braza  :  Razão  porque  an- 

dava fempre  com  as  mãos  cbeyasde  bolhas,  e  queimaduras. 
Deu  em  novos ,  e  extraordinários  inventos  para  mortificar 

os  fentidosj  Tratou  com  mayor  rigor  o  dogofto  ,  abften- 
do-fc  de  tudo  o  que  podia  fervir   ao  appetite,  e  ainda  dos 
manjares  ordinários  ufava  com  tanta  moderação  ,  e  parci- 
monia  ,  que  admirava,  como  fe  podia  fultentar    cem  tão 
pouco  alimento.   Era  humilde  por  extremo:   E  fendo  tão 

puro  deconfeiencia,  que  evitava  ainda  as  minimas  imper- 
feiçoens,  fe  avaliava  por  grandifíimo  peccador  ,  efe  julga- 

va por  indigno  de  fer  Congregado  ,  dando  continuamente 
graças  a  Deos  pelo  fofrer  em  íua  caza.  Eftando  enfermo 
da  ultima  doença,  fe  chegou  a  elle  outro   companheiro 

recomendando-lhe  a  paciencia,  a  que  lhe  refpondeu  eftas 
palavras :  Irmão ,  peça  a  no/p?  Senhor ,  que  ma  dê.   Eu  lhe 
peço  ,  que  todas  as  enfermidades ,  e  achaques ,  que  havia  dar 
aos  da  noffa  Congregação  ,  moi  dl  a  mtm  ,   com  tanto  que 
me  dê  paciência  ;   Porque  aos  outros  lhe  he  necejfaria  a  Jau- 
de  ,  pois  tem  prefiimo  para  os  mtntjierios  da  Congregação  \ 
A  mim  nao  ,  porque  o  naõ  tenho.   E  quando  já  eftava  pró- 

ximo à  morte  ,  pedio  com  grande  inílancia  ao  Medico  , 
que  já  que  em  vida  não  tivera  preftimo  em  coufa  alguma 
para  a  Congregação,  mandaífe  depois  de  fua  morte  abrir 
o  feu  corpo ,  para  que  vendo  donde  procedia  aquellc  mal 

da 
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Dia  2$.  da  ética,  que  a  tantos  Congregados  havia  tirado  a  vi  da  ] 
de  fe  tiraíTe  o  remédio  para  curar  aos  que  dclle  adoeceííem. 

er*  Em  fim,  feria  proceííb  infinito  querer  individuar  os  herói- 
cos actos  de  fuás  virtudes ,  as  quaes  coroou  com  a  paci- 

ência inalterável,  com  que  fofreu  as  moleftias  da fua  ulti- 
ma doença  •  E  com  huma  morte  preciofa  ,  não  fó  nos  o- 

Ihos  de  Dcos  (como  piamente  cremos)  fenaõ  também  no 
dos  homens.  Faleceo  neftedia,  anno  de  1690.  feu  Cor- 

po ficou  univerfalmente  flexível  ,  o  roíto  fereno  ,e  alegre, 
com  os  olhos  taõ  claros  ,  que  parecia  vivo:  E  coftumanT 
do  os  cadáveres  cauíar  algum  horror,  efte  conciliava  tan- 

to o  affecto  dos  que  a  elle  fe  chegaYaó,  que  nem  ainda 
de  noite  fe  queriaõ  apartar  delle. 

IV. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1370.  fendo  Rey  de  Por- 
tugal Dom  Fernando,  único  do  nome,  houve  em 

Lisboa  huma  tormenta  horrível  de  chuva,  e  vento,  que 
durou  defde  a  meya  noite  até  o  meyo  dia,  e  fez  voar  as 
telhas,  e  outras  coufas  de  pezo  ,  como  fe  foraõ  pennas: 

Quebrou  o  fecho  ,  e  tranca  fortiííimas  das  portas  prin- 
cipaes  da  Sé  ,  e  as  levou  até  o  meyo  da  Igreja:  No  ter- 

mo da  Cidade  arrancou  a  mayor  parte  das  arvores ,  pon- 
do-lhe  as  raizes  onde  coftumavaõ  ter  as  folhas  :  Grande 

numero  de  navios,  que  eftavaõ  ancorados  no  Rio,  cho« 
cataõ  huns  com  outros,  e  padecerão  hum  deftroço  fatal. 

v. 
NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1526*.  nafceu  o  Príncipe 

Dom  AfFonfo,  filho  delRey  Dom  Joaõ  Hl,  e  da  Rai- 
nha Dona  Catharina.  Naõ  veyo  ao  Mundo  mais ,  que  3 

trazer  efperanças ,  e  a  deixar  faudades,  porque  de  poucos 
anãos  o  arrebatou  a  morte. 

Vi. 
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NO  mefmo  dia  ,  em  hum  Sabbado  da  Quarefmà ,  an- 
no  de  161 9.  fahindo  algumas  peíToas  da  Igreja  Par- 
roquial  de  noífa  Senhora  da  Luzida  Cidade  de  Goa, 

para  a  parte  de  hum  monte,  chamado  a  Boa  vifta,  on- 
de de  muitos  annos  eírava  arvorada  huma  Cruz  ,  (em  Ima- 

gem de  Chnfto  Senhor  noíTo  :   Viraõ  neila   huma  figura 

do  mefmo  Senhor,  na  forma,   em  que  fe  coftuma  repre- 
sentar Crucificado,  e  que,  com  movimentos  de  vivo,íe 

voltava,  e   punha  os  olhos  íobre  a  Cidade  ,  como  antiga- 
mente fobre  a  de  Jeruialem.     Palmarão   todos   os  que   le 

acharão  prefentes  ,   e  proftrando-fe  por  terra  ,    desfeitos 
os  coraçoens  em  lagrimas,  e  ternuras,   imploravaõ  a  Di- 

vina Mtfericordia.    Defapareceu  a  vizão  brevemente  ,  e  lo- 
go a  Cruz  foi  levada  para  a   dirá  Igreja  ,   onde  começou 

a  fer  tida  em  fumma  veneração,   e  tocando-a  os  Fieis  en- 

fermos ,  e  afliclos  começarão  a  receber  grandes  ,   e  íin- 

gu!ares  mercês  da  mão  de  Deos.   Oiificou-íe  tile  raro  pro. 
digio  ,  por  auhoridade  Oídinaria  ,  jurando  como  teftemu- 

nhãs  de  vifta  treze  pelicas  de  boa  reputação  ,  e  dignas  de 
todo  o  credito. 

VII. 

Om  Henrique  de  Menezes  ,  ramo  excelfo  da  Cafa 
da  Ericeira,  foi  dotado  de  bizarra  prefença ,  c  de 

animo  generofo  ,  grande  amante  da  honra  ,  e  defenfor 

da  juftiça  ,  attento  ,  liberal  ,  e  cortezaõ.  Infigne  em  va- 
lor, e  difciplina  militar,  em  que  fe  exercitou  toda  a  vi- 

da :  De  vinte  e  fete  annos  foi  nomeado  Governador  da 

índia,  por  ElRey  Dom  Joaõ  III.  íingnlaridadc  não  vifta, 
antes ,  nem  depois :  Durou  pouco  o  íeu  Governo  ,  mas 

em  annos  taô  verdes  ,  e  em  tempo  tão  breve  ,  deu  cia- 
riííimas  provas  de  madura  prudência,  e  deftemido  valor. 
Quando  veyo  tomar  poífe  a  Cochim  ,  Corte  então  do 

Eftado  Portuguez  no 'Oriente,  não  quiz,  que  o  recebef- 
fem  com  feftas ,  como  era  coftume  ,  attendendo  mais  ao 

fenti- 
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Dia  2$.fcntimento  da  morte  de  feu  anteceííor ,  o  Vice  Rey  Almi- 

F  e  rante  Dom  Vafco  da  Gama,  do  que  aos  aplaufos  ,  que fe  devem,  e  tributaõ  ao  novo  Governador.  Também  não 

coníentio ,  que  lhe  dèíTem  fenhoria,  dizendo :  Que  antes 

queria  merecrr  os  honrados  títulos ,  que  lograllos.  fcra  (  co- 
mo jâ  tocamos  )  de  bizarra  prefença,  e  não  lhe  faltavão 

envejofos  pelo  verem  na  eminência  do  Trono  ->  Succedeu, 
que  hum  dos  taes  ,  eftando  com  outros  muitos  em  íua 

prefença,  fahio  dizendo,  com  pouco  propoiuo ,  e  menos 

juizo:  Que  na  índia  naõ  haMia  quem  foffe  mau  hidalgo >•, 
que  elle  ,  nem  mais  valer  ofo  ,  nem  mau  benemérito.  Tudo 

ifto  atirava  ao  Governador  ,  como  queixa  ,  ou  indigna- 
ção,  deite  lhe  ir  diante,-  Pudera  naícer  daqui  huma  qud- 

taõ  pezada  ;  Mas  elle  com  fumma  madureza  ,  e  igual  ga- 
lantaria ,  lhe  diífe  promptamente  :  Senhor  ,  fulano  ,  naõ  du- 

vido, que  fere ts  mais  Fidalgo  ,  do  que  eu  ,  mais  valer of  o ,  do 
que  eu ,  mais  benemérito  do  que  eu  j  Aias  naõ  me  podereis 

negar,  que  eu  foit ,  mais  gentil  homem  do  que  <xós.  Foi  ou- 
vida a  difcretiííima  repofta  com  rizo  ,  e  aplauio  dos  cir- 

cundantes, e  naõ  pouca  confuzaõ  da  fcberba  ,  e  jactân- 
cia intempeíliva  daquelle  Cavalleiro.  Feitas  as  coftuma- 

dis  preparaçoens  ,  íahio  com  poderofa  Armada  a  guerrtar 
os  inimigos  do  Eftado ,  e  teve  feliciííimos  fucccííos ,  par- 

ticularmente contra  o  C,amori  ,  a  quem  dt  ftruhio  mui- 
tas terras,  e  armadas  ,  como  outros  dias  dizemos»  Haven- 
do fentenciado  á  morte  certo  Mouro  chamado  Bahala- 

cem  ,  e  oferecendo*! he  o  meimo  Mouro  trinta  mil  par- 
dáos ,  porque  lhe  dèfà  a  vida  ,  mandou  executar  a  fen- 
tença  ;  Tão  limpo  era  dos  intereíTes  ,  que  tanto  podem 
com  outros!  No  curío  gloriofo  de  taõ  iiluftres  emprczas, 
o  arrebatou  a  morte,  nefte  dia,  anno  de  i  526.  com  dous 

annos  de  Governador,  e  com  grande  magoa  de  todos  0$ 
Portuguezes  ,  que  havia  naquelle  Eítado  ,  e  fem  paixão, 
fabião  avaliar  as  acçoens  dos  Varoens  grandes.  Quando 
chegou  a  Lisboa  a  noticia  da  íua  morte, deu  EIRey  Dom 

Joaõ  III.  grandes  moftras  de  fentimento  ,  e  dizendo-lhc 
hnm  Cortezao,  (tal  vez  mais  envejozo,  que  laftimado:) 
Que  nao  era  razaõ,  que  Sua  Alteza  fe  afligiííe  tanto,  lhe 
reípondeu  EIRey  :  Que  quereis  que  faça  quem  perdeu  hum 

homemy 
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homem ,  como  Dom  Henrique  \  Palavras,  que  forao  hàmDia2j; 

novo  martyrio  para  a  enveja  dos  mal  intencionados ,  e     de 

mal  aífedos ,  e  hum  novo  pregáõ  para  a  fama  deftc  he-  ever* 
roc  infigne. 

VIII. 

NEfte  dia ,  anno  de  1 7 16.  pelas  dez  horas  da  manhã, 
com  oitenta  c  dons  annos  de  idade  faleceu  noMof- 

teiro  de  NofTa  Senhora  da  Efperança  de  Villa-Viçofa  a 
Madre  Brites  de  Saõ  Joaõ,  natural  da  Villa  deMonra,  Ab- 
badeça  ,  que  havia  fido  duas  vezes  do  mefmo  Convento. 

Obfcrvaraõ-fe  notáveis  maravilhas  na  fua  morte,  porque 
ficou  o  feu  corpo  flexível,  emanando  fragrâncias,  c fen- 

do fangrado  trez  vezes  em  trez  dias  diíferentes,  nos  quaes 
efteve  expofto  no  Coro  à  vifta  dos  fieis,  e  ao  exame  do 
Vigário  Ecclefiaítico,  dos  Cónegos  da  Collegiada  ,  Re- 
ligiofos  da  Companhia,  Gracianos ,  Pauliftas ,  Capuchos, 
e  junta  de  Mtdicos ,  repetida  trez  vezes  nos  trez  dias, 

fendo  a  ultima, quando  lhe  derão  fepultura:  de  todas  lan- 

çou fangue  liquido,  e  confervou  a  mefrria  'flexibilidade  até 
icr,  como  foi,  fepultada  em  íugar  feparado. 

1 

Tt  VIGE- 
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FEVEREIRO. 

I.  Naufraga  a  Náo  noffa  Senhora  da  Barca. 
II.  Nafce  a  fenhora  Infame  Dona  Thereza ,  filha  àe  EIRey 

Dom  Pedro  Ih 

]Il.  Vitoria  de  ChriflovaÕ  de  Brito  no  Malavàr. 
JV.  Vitoria  de  Jorge  de  Albuquerque  no  Reyno  de  Pacêm. 
V.  Bauúfmo  da  SereniJJima  Senhora   lnjante  Dona  Fran- 

cijca ,  filha  de  EIRey  Dom  Pedro  //. 

VI.  D  ao  principio  Perfas ,  e  Inglezes  à  expugnaçad  de  Or~ 
muz:  Confeguem  os  Portuguezes  huma  illufire  vitoria* 

Vil.  Dedtcaçaõ  da  Igreja  de  SaÕ  Franctfco  de  Alenquer. 
1. 

OS  fins  de  Janeiro  do  atino  de  1559.  partio 

de  Cochim  para  Portugal  ,  a  Náo  nofla  Se- 
nhora da  Barca  i  de  que  era  Capitão  Dom 

Luiz  Fernandes  de  Vaíconccllos,  na  qual  vi- 
nhaõ  quafi  trezentas  peífoaa  j  Na  altura  da 

Ilha  de  Saõ  Lourenço,  acharão  os  ventos  tão  rijos,  e  os 
máres  taõ  gróííos  ,  •  cruzados ,  ejue  começou  a  Náo  ,  a 
fazer  agua  por  muitas  parus,  e  por  mais  diligencias,  que 

fe  fizeraõ,  naõ  largando  as  bombas  de  dia,  nem  de  noi- 
te ,  acodindo  a  cila  fadiga  ,  até  os  Fidalgos  ,  e  peíloas 

principaes,  negandefe  ao  defeanço,  e  ao  iuftento  ,  na- 
da baftou  i  para  qu£  fe  átiviaífe  o  pezo  ,  que  os  oppri- 

mia,  e  tragava  por  inftantes.  Nefte  ultimo  perigo, man- 
dou Dom  Luiz  lançar  o  bate!  ao  már ,  e  nclle  recolheu 

atè  feífenta  peffoas,  caTga  exctffiva  para  vafo  de  taõ  pe- 
queno porte.  Havia-fe  apartado  jà  o  batel  da  Náo  ,  mas 

o  Capitão  o  mandou  chegar  a  ella,  para  recolher  ao  Pa« 
dre  Frey  Fernando  deCaftro  da  fagrada  Religião  dos  Me- 

nores ,  Varaõ  de  virtude  llngular  ,  como  bem  moítrou 
tufte  cafo  :  Porque,  com  heróica,  e  eílupenda  refoluçaõ, 

d,íre: 
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diííe :   Que  antes  queria  perder  a  vida  ,  do  que  defemparar®1**^* 

de 

Fever* 
tantas  almas,  que  ficava  confejjando  ,  e  conjolando  como  me- 

lhor podia  •>  Fizeraõ-le  logo  os  do  batel  noutra  volta,  dei- 
xando aos  da  Náo  entre  prantos ,  e  gemidos,  que  feriaõ 

os  ares  ,  e  indo  ainda  á  vifta  delia  ,  a  viraõ  ir  a  pique  fubmer- 

gindo-le,  em  hum  ponto  ,  aquella  grande  maquina  ,  c 
tudo  o  que  hia  neila.  Succedeu  tile  laftimoíiííimo  naufrá- 

gio nefte  dia  ,  do  anno  que  afííma  dilTcmos.  Os  do  ba- 
tel ,  fe  lalvarão  finalmente  á  cufta  de  infoportaveis  fomes, 

e  cecjes ,   e  por  entre  immenfos  trabalhos,  e  perigos* 

11. 

NO  mefmo  dia,  do  anno  Biíexto  de  1696*.  em  quar- 
to mingoante,  ao  meyo  dia  em  ponto,  nalceu  em 

Lisboa  no  Palácio  de  Corte  Real  a  Sereniflima  íenhora 

Infante  Dona  Thereza  ,  filha  dos  Sereniífimos  Rtys  de 

Portugal  Dom  Pedro  II.  e  Dona  Maria  Sofia  Ifabel  de  Ne*9 
oubourg,  como  parto  f.liciííimo. 

iii. 

NOs  principios  do  feliciífimo  governo  de  Dom  Hen- 
rique de  Menezes  t  famoío  Governador  da  índia , 

lucc^deraõ  alguns  cafos  militares  de  tanta  reputação  para 
as  noíTas  armas ,  que  bem  moítravaõ,  quaes  feriaõ  os  pro- 
greíTos  ,  fe  foífe  nelle  taõ  durável  a  vida  ,  como  eraõ 

acertadas  as  direcçoens:  Ordenou,  que  Chriftovaõ  de  Bri- 
to ,  Alcayde  mór  de  Goa ,  fahiíTe  a  correr  a  corta  com 

treze  navios  de  remo,  em  que  hiaõ  ,  cem  íoldados  Por- 

tuguezes  ,•  Tiveraõ  vários  encontros  com  Mouros  ,  por 
feu  mal  deites,  porque  ou  foraõ  paífados  ao  cutcllo  ,  ou 
fugirão  com  as  mãos  na  cabeça.  Aviftando  a  Cidade  de 
Dabu! ,  oppofta  fempre  ao  noífo  domínio,  fahiraõ  delia 

duas  Galeotas,  e  lete  fuftas  com  trezentos  homens  de  guer- 
ra efeolhidos,  e  taÕ  foberbos,  que  antes  de  virem  ásmaos 

com  a  noífa  gente ,  já  a  davaõ  por  vencida.  Mas  em  bre- 
ve os  defenganou  o  eífeito;  Cerrarão  valerofamente  huns 

com  outros,  havendo-fe  primeiro  faudado  com  hum  di» 

Tt  ij  ...         luvio 
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Dia24.Íjvio  de  bailas,-  Combatiaõ-fe  corpo  a  corpo,  c  lança  a 

lança:  O  furor  era  excedi vo  em  todos  ,  c  o  eftrago  era 

igoal  ao  furor.  Cahio  morto Chriftovaõ  de  Brito,  e  quan- 
do a  íua  morte  pudera  deímayar  aos  feus  ,  os  reftou  ,  e 

enfureceu  mais  :  Atégora  peiejavaõ  a  impuifos  do  brio , 

agora  ,  do  brio  ,  e  da  vingança,-  E  como  impetuofa  cor- 
rente ,  montando  nas  embatcaçoens  inimigas,  a  huns  paf- 

farão  á  efpada  ,  a  outros  precipitarão  ,  ou  clles  fe  arro- 
jarão ao  mar,  a  outros  meterão  ao  grilhão  ,  fem  que  al- 

gum efcapaííe ;  Entrando  neftes  últimos  o  Capitão  Mou- 
ro, o  qual  foi  levado  a  Goa  ,  onde,  pouco  depois , mor- 

reu das  feridas,  que  recebera  no  combate  ;  Dos  noíTos  mor- 
rerão dezafete  t  e  ficarão  quafi  todos  feridos. 

IV. 

H  Avia  tiranizado  Solraô  Geinal  a  Cidade,  eReyno  de 
Pacém  ,  e  dcfpojado  ao  Principe  0:raçaõ,  herdeiro 

daqutlie  Eftado  ,  e  filho  do  ultimo  Rey  ,  que  fora  grande 
amigo  dos  Portuguezes,  eVafíallo  de  Portugal  j  Por  tfta 
cauía  mandou  o  Governador  ,  que  entaõ  era  da  índia,  a 
Jorge  de  Albuquerque  ,  que  foííe  deípojar  o  tyrano  ,  e  repor 
o  Principe.  Levou  pouco  mais  de  trezentos  homens,  e  o 
Geinal  fe  achava  comtrez  mil,  em  huma  Fortaltza  cerca- 

da de  fortes  tranqueiras,  e  profunda  cava,  e  todos  os  ou- 
tros meyos  ,  e  inílrumcntos  de  rebater  qualquer  expu- 

gnaçaõ  ,-  Chegarão  os  noíTos  à  viíla  delia  ,  e  dando 
logo  Santiago,  inveítiraõ  com  tanto  ardor,  que  em  breve 

efpaço  ,  morto  Geinal  de  huma  baila  ,  e  mortos  ,  em  gran- 
de parte,  os  que  o  feguiraõ  ,  foi  entrada  a  Fortaleza,  nef 

te  dia  ,  e  pouco  depois  metido  de  poífe  do  Reyno  de  Pa- 
cém  o  Principe  Orfaçaõ.  Neíle  conflicto  fuecedeu  invef- 
tir  hum  Elefante  com  Eytor  Henriques,  foldado  de  gran» 
de  animo,  e  apanhando-o  com  a  tromba,  o  lançou  taõ 
alto,  como  fe  fora  huma  pélla.  Mas  ainda,  que  eítava  ar- 

mado, veyoacahir  deforte, que  ficou  ,  naõ  fó  vivo,  mas  fem 
lezaõ  alguma.  Com  outro  inveftiraõ  dous  foldados  ,e  hum 
delles  matou  o  negro  ,  que  o  governava ,  o  outro  lhe  meteu 

a  lança  com  tanta  felicidade,  que  refentido  o  bruto  da  fé- 
tido. 
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rida  ,  e  da  dor,  voltou  furiofo  contra  osfeus,e  foi  matan-Dui^ 

do,  e trilhando  nelles.    Pafmàraõ  os  gentios,  e  Mouros ,     ̂e 
das  regioenscircunviíinhas  ,  vendo,  quaõ  fácil  era  aos  Por* 
tuguezes  ,  de  pôr ,  e  repor  os  íeus  Reys. 

v. 
Np  Omefmodia,  anno  deióoo.  foi  Bautizada  na  Ca* 

pella  Real  dos  Paços  da  Ribeira  com  Jblemniífima 

pompa  ,  e  luzidiílimo  apparato  >  a  Sereniffima  fenho- 
ra  Infante  Dona  Francifca ,  filha  dos  Sereniffimos  Reys  de 

Portugal  Dom  Pedro  II.  e  Dona  Maria  Sofia  Iíabel  deNcou- 
bourg  ,  pelo  Arcebiípo  de  Lisboa  ,  Cardeal  ,  e  Capellâo 
mor  Luiz  de  Soufa  j  O  Duque  de  Cadaval  Dom  Nuno  Air 
vares  Pereira  a  levou  nos  braços,  foi  feu  Padrinho  o  Au- 

guítiíTimo  Emperador  Jofeph  I.  do  nome,cjue  naquelle 
tempo  era  Rey  de  Romanos,  e  de  Ungria,  e  Bohemia. 

VI. 

REndida  ,  mais  à  falta  de  foccorros,  que  à  força  das 

armas  inimigas,  a  Fortaleza  de  Queixòme  (como  em  j0.  je 

outro  dia  dizemos)  navegarão,  na  volta  de  Ormuz  ,  asDczcmbr' 
duas  Armadas  >  Perííca  ,  e  Ingleza.  Confiava  a  primeira  de 
tantas  terradas  ,  e  terranquins ,  (que  faõ  embsrcaçoensli* 

geiras )  quantas  baftavaõ  a  conduzir  vinte  ,  e  cinco  mil 

combatentes  dcílinados  para  efta  empreza  ,  que  depois  cre- 
ceraõ  a  muito  mayor  numero  :  A  íegunda  conftava  de  no- 

ve fragatas  de  guerra  ,  cm  que  vinhaõ  trez  mil  Europeos 

daquella  Nação  ,  além  dagente  do  mar  j  Quanto,  por 
efte  ,  fe  eftendiaô  os  olhos,  apparecia  cuberto  de  velas,  e 
eiras  cheyas  de  gente ;  Que  ao  fom  de  inftrumentos  béli- 

cos ,  e  de  innumeraveis  boccas  de  fogo,  formavão  huma 

reprefentaçao  pavorofa,  e  horrível  :  Era  Capitão  da  For- 
taleza de  Ormuz  ,  Simão  de  Mello  Pereira  ,  por  grande  dcC- 

graça  da  mefma  Fortaleza  ,  e  fua:  Porque  fendo  hum  Fi- 
dalgo deilluftre  Tangue,  e  que  havia  oceupado  com  boa  re- 

putação alguns  poftos  grandes,  nefte  ,  e  nefta  occafiaÕ,  fe 

houve  de  maneira  ,  que  pareceu  haver-lhe  dado  alguma volta 
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c  das  obrigaçoens  do  feu  cargo  ;  Arado  às  fuás  teimas,  e 
cheyo  de  vãos  defvanecimentos  ,  nunca  quiz  aplicar  ,  co- 

mo pudera,  as  anticipadas  prevençoens  a  que  o  perfuadia 
ElRey  de  Ormuz,  Mouro  de  tanta  prudência,  actividade, 
e  valor,  que  não  houve  em  feu  tempo  no  Oriente, outro, 

que  neiTas  prendas  lhe  foííe  igual.  Zombou  das  importan- 
tes advertências,  que  lhe  mandou  fazer  Ruy  Freire  de  An* 

drade  ,  que  também  em  leu  tempo  foi  dos  mais  infignes 

Capirães,  que  militarão  na  Azia:  Teve  em  pouco  os  pro- 
teftos,  que  Iheffizeião  muitas  vezes  os  Capitães ,  e  Fidal- 

gos velhos ,  que  havia  em  Ormuz ,  e  nas  terras ,  e  Fortale- 
zas circunvifinhas  i  Mandou  varar  em  terra  fete  fermofos 

Galeoens  ,  que  a!!i  havia  com  todos  os  petrechos  i  ccef- 
farios  para  poderem  pelejar  $  Diziaõ-lhe  ,  que  importava 
fummamente  fahir  ao  encontro  aos  inimigos  com  aquel- 
le  poder  ,  que  não  era  tão  deílgual  ,  que  não  fe  pudeííe 

efperar  a  vitoria  ;  E  que  ,  ainda  no  cazo  de  a>gum  rrâo 
fucceíío  ,  íempre  elles  ficarião  quebrantados ,  e  com  me- 

nos forças  para  profeguirem  aempreza,que  intentavão-  Mas 
a  nada  o  bruço  fe  movia  ,  e  quiz  antes,  que  os  Galeoens 
ardeflem  inutilmente  fobre  aquella  aréa  ,  do  que  fizellos 
como  d:via  ]  hum  poderoío  antemural ,  em  que  fe  re- 

bateífem  os  primeiros  Ímpetos  dos  invazores  :  Lembrarão» 
lhe,  que  mandàíTe  abrir  a  cava  da  Fort?!  za  ,  lembran- 
do-lhe  juntamente  hum  antigo  ditado  ,  que  era  alli  muy 
vulgar,  e  dizia  :  Se  inimigos  aqui  virei  [urgir ,  abre  a  ca- 

va ,  e  âettate  a  dormir,  E  nenhum  cafo  fez  da  advertên- 

cia, e  menos,  porque  lha  mandou  fazer  Ruy  Freire,  de 

quem  era  inimigo  j  E  com  ridícula  jactância  ,  dando  trin- 
cos com  os  dedos  ,  dizia  :  Se  Ruy  Freire  entregou  Queixu- 

me ,  Simaõ  de  Mello  nao  ha  de  entregar  Ormuz.  E  cm  bu- 
ma  ,  e  outra  couía  fallava  ,  não  fó  leve,  mas  falfamente: 

Porque  Ruy  Freire  não  entregou  Queixóme  ,  fe  rao  os 
feus  foldados ,  e  depois  de  apurarem  os  mayores  extremos 

do  valor,  e  por  culpa  notória  do  meímo  Simàõ  de  Mel- 
lo ,  que  de  propofito  os  naõ  quiz  foccorrer :  E  Simão  de 

Mello,  agora  ta  5  arrogante,  entregou  Ormuz  pouco  de- 
pois ,  com  tal  vileza ,  e  covardia  ,  qual  naõ  fe  pudera  crer, 

nem 
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nem  imaginar  de  algum  homem  de  bem  ;  Efte ,  em  fim,D,a?4» 
foi  hum  cruel  açoute  fatalmente   deftinado  para  dcftrui- 
çaô  daquella  Fortaleza  ,    a  mais  forte  ,    c  a  mais  rica  de 
quantas  dominava  no  Oriente  o  braço  Portuguez.  NavoU 
ta  delia  nayegavaõ  nefte  dia  (  como  diíTemos)  no  anno 
de  i6n>  as  duas   Armadas  ,  c  a  lnglcza  ,    por  falta  de 
vento  ,   e  pezo  dos  navios  fe  achava  a  grande  diftancia. 
Adiantaraõ-fe   os  Perías  à  força  de  remos  ,  intentando 

franquear  o  defembarque  aos  lnglezes.    Sahio-ihe   Dom 
Gonçalo  da  Sylveira  com  vinte  Gaieotas,   guarnecida  ca- 

da huma  com  cincoenta  homens,  e  a  ordem  que  levava 

do  Capitão  ,  era  lómente  ,  reconhecer  as  forças  dos  ini- 
migos,   c  que  ao  primeiro  tiro  de  peça  da  Fortaleza  ,  fe 

retiraíle.   O  Sylveira,  que  ardia  em  dezejos  de  quebrar  o 
orgulho  dos  Perfis ,  e  moftrar ,  que  ainda  nos  coraçoens 
Portuguezes  naõ  faltava  o  valor  antigo ,  fe  baralhou  com 
ellcs  de  maneira,  que  paliarão  a  batalha  formal,  Vinhaõ 
as  velas  inimigas  cm  forma  de  meya  Lua,  e  eftendendo- 
fe  por  hum  ,  e  outro  lado  ,  formarão  hum  perfeito  circo» 
lo,  e  cingirão  inteiramente  as  noífas  Gaieotas.   Mas  tilas, 
desfazendo-le  em  fogo  por  todas  as  partes  ,  foraô  obran- 

do com  tão  impetuofa  impreíTaõ  ,quc  finalmente  puzeraõ 
em  fugida  aos  contrários  ,  que  receberão  exceííiva  perda 
de  embarcaçoens ,  e  genre  ,    c  ao  tempo  que  hiamos  fe- 
guindo  a  vitoria  ,  como  fe  efta  foífc  em  noífo  damno , 
mandou  o  Capitão  difparar  hum  tiro  de  peça  ,  e  vendo, 
que  Dom  Gonçalo,  ou  naõ  ouvia,  ou  naõ  queria  ouvir, 
mandou  difparar  fegundo,  e  logo  terceiro ,   com  baila, a 
que  cederão  com  forçada  obediência,   e  fumma  dor,  ven- 

do que  por  inércia  ,  c  teima  do  feu  próprio  Capitão  ,  per- 

diaõ  huma  occaíião  taõ  galharda  de  romperem  inteiramen-' 
te  o  poder  dos  Períâs  ,  fem  o  qual ,  naõ  baftaria  o  dos  ln- 

glezes a  fazer  algum  útil  progreíTo.  Retirados  os  nolTos,  e 
unidos  outra  vez  huns,  c  outros  inimigos  ,  tendo  já  por 
fi  o  favor  do  vento,  e  muito  mais  a  falta  da  noíTa  oppofi^ 
çaõ  ,  defembarcáraõ  livremente  na  Ilha  de  Ormuz,  c  de- 
raõ  principio  ao  fatal   aífèdio  ,  cujos  progreffos  ,  e  fim, 
para  nós  laftimofos ,  e  infelices ,  diremos  em  outro  dia. 

VIL 
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*  VII. 

Fevcr. 

NEfte  dia  do  anno  de  1547.  foi  fagrada  a  Igreja  de 
Saõ  Francifco  de  Alenqaer.  Fazemos  efpecial  me- 
moria defta  Dedicação,  porque  os  portentos  ,  que  fe  tem 

admirado  naquella  (agrada  Cafa,  afazem  naÕ  menos  celebre, 
do  que  he  no  Orbe  Catholico  a  dedicação  da  Igreja  da 
Porciuncula.  Também  na  de  Alemquer  fe  ouvirão  muitas 

vezes  cantar  os  Anjos  ,  e  tocar  os  Órgãos  fem  impulfo 
humano ;  e  à  alguns  Religiofos  do  meímo  Convento  fez 

Chrifto  Senhor  noíío,  e  fua  puriílima  May  Maria  Santif- 

íima  alguns  dos  favores,  que  na  Cafa  da  Porciuncula  dif- 
penfou  ao  Patriarcha  São  Francifco.   Em  hum  Altar  Col- 
lateral  eftá  o  Santo  Crucifixo  ,    qoe  fallava  muitas  vezes 
a  Saõ  Zacharias  :  Em  outro  eírá  a  imagem  milagrofa  da 

Senhora  da  Piedade,  ou  das  merendeiras , com  que  alimen» 
tou,  e  alentou  a  hum  Noviço  ,   e  outra  vez  o  confortou 
com  fuás  dociífimas  palavras*    O  mefmo  fez  muitas  vezes 

a  outro  Religiofo.    Na  Capella  mor  eftaõ  as  relíquias  de 
Saõ  Zacharias,  feu  fundador,  e  de  dous  feus  Veneráveis 

companheiros.   Ofepulchro  antigo  do  mefmo  Saõ  Zacha- 
rias eftà  em  huma  das  paredes  do  Cruzeiro  ,  onde  eftaõ 

ainda   as  relíquias   de  muitos  Veneráveis  Religiofos  ,    que 

floreceraõ  na  primitiva  daquella  Caía  ,  e  por  iíío  fe  cha- 
ma áquella  parede  Santa.    No  Cruzeiro  ,  era  o  Oratório 

da  Beata  Sancha  ,  Infante  de  Portugal, onde  lhe  apparcce- 
raõ  os  Santos  Martyres  de  Marrocos  pelas  onze  horas  da 

manhã  em  16*.  de  Janeiro  de  1220.    Sobre  a  parede  do 
Cruzeiro  eftá  o  Coro  pequeno, onde  fecantaõ  as  Matinas 
no  Inverno,  e  foi  a  fala  ,  onde  a  Beata  Sancha  comuni- 

cou aos  Santos  Martyres  antes  de  partirem  para  Marrocos, 
e  a  Saõ  Zacharias,   e  ao  Venerável ]Frey  Sueiro  Gomes, 

fundador  da  Religião  de  Saõ  Domingos  nefte  Rcyno ;  A 
incorrupçaõ  do  forro  da  mefrha  caza  ,  depois   de  tantos 

feculos ,  parece  milagrofa  ,  e  o  fuave  cheiro'  da  dita  caza. 
Todas  as  paredes  defte  Convento  exalaõ  fantidade.    Na 

portaria    fe  moftra  a  pedra  ,  e  lugar  onde  defappareceo  o< 
An«o,  que  trouce  os  paens  aos  Religiofos.   No  clauftro  eftá 

a  Se- 
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a  Senhora  do  Capitulo,  que  perguntada  por  hum  humíl-Dia24* 
de  Noviço  ,  qual  era  a  oraçaõ ,  que  mais   lhe  agradava,- 

refpondeu,  que  o  hymno  0  glorio/a  Vtrgmum  ,•  e  para  que 
lhe  deííem  credito  mudou  o  Menino  Deos  de  hum  braço 

para  o  outro.   Sendo  tentado  outro  Noviço ,  e  orando  à  Se- 
nhora com  as  palavras  Monjlra  te  ejfe  Matr em ,  refpondeu 

a  Senhora  Monjlra  tee[fe  Filtum,  e  fe  defvaneceu  a  tentação. 

Adiante  da  caza  do  Capitulo, onde  eftaõ  humas  celias tér- 
reas,  havia  huma  ,  que  chamavaõ  o  Juízo ,  porque  nella 

chamou  Deos  a  juizo  a  hum  Frade  ,  que  ainda  citava  nefta 

vida  mortal ,  c  por  mifericordia  lheconcedeo  ofazer  peni- 
tencia. No  Refeitório  ferviraõ  muitas  vezes  os  Anjos  á  me- 

za  aos  Religiofos.  He  digno  de  grande  ponderação  ,  que 
tendo  tantos ,  e  muy  celebres  os  Conventos,  e  Santuários 

da  Religião  Seráfica  ,  fó  a  efte  Convento  de  Alenquer,  e  ao 

da  Porciuncula  ,  lançou  o  Seráfico  Patriarcha  benção  cfpe- 
cial.  Quando  lhe  chegou  a  noticia  domartyrio  dos  Santos 
Martyres  de  Marrocos ,  que  dcfte  Convento  de  Alenquer  ia* 
hirão  para  Africa,  a  lançou  na  forma  feguinte:  Domus  San- 

Ba  ,  adie fda  façra  ,fpecio/a}&  jucunda  floscella  purpurei  co- 
lora ,  ac  fuavijjimi  odorts  per  fantlum  Martyrium  Deo  pepeè 

rijlt ,  tu  primitta  funt ,  Êf  glortofi flores  Mtnorum ,  felu  es  jam 

poffeffbres  Regm  Calor  um.   Nunquam  tn  te  domus  D  et  defi- 
ctant  perfeBt  fratres ,  qut  devotijjlmê  obfervent  Evangeltum* 
Bençaõ  atè  o  prefente  completa  nos  muitos  Religiofos ,  qnc 
nefte  Convento  florecem  na  obfervancia  da  regra  Seráfica. 

Efta  bençaõ  fe  acha  nos  oppufculos  de  S.  Francifco. 

Vv  VIGE 
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VIGESIMOqUINTO  DE 
FEVEREIRO. 

I.   0  Santo  Abbade  Bamba, 

Wi  Dom  Pedro  Fernandes  Sardinha, 

\\\.  A  Rainha  Dona  Leonor  ,  mulher  delRey  Dom  Manoel. 
IV.  Vitoria  de  Lopo  Vaz  de  Sampaio  contra  a  Armada  do 

1  C,amorL    > 

V.  0  Venerável  Padre  Frey  Manoel  da  Conceição. 
VI.  Perde-fe  mijeravelmente  a  Cidade  de  Malaca. 
Vil.   Frey  Manoel  Rodrtguez* 

I. 
AMBA  ,  Abbade  da  Ordem  de  Saõ  Bento, 
foi  Varaõ  ííngular  em  viitudes,  pelas  quaes 
mereceu  Ter  venerado  como  Santo  ,  na  vida, 

e  depois  da  morte.  Jaz  fepultado,  a  huma  le- 
goa  de  diftancia  da  Cidade  de  Braga  ,  na  Igre- 

ja de  Santa  Leocadia,  onde  faõ  veneradas  íuas  Relíquias, 

por  milagrofas. 

11. 

DOm  Pedro  Fernandes  Sardinha,  Varaõ  ííngular  em 
letras,  e  virtudes  ,  foi  o  primeiro  Bifpo  do  Braíi], 

e  no  anno  de  155  2.  paííou  àcjuellas  partes ,  e  deu  na  Ba- 
hia a  primeira  forma  á  Igreja  Cathedral.  Trabalhou  com 

zelo  ardente  na  cultura  dacjuclle  vaftiíTimo,  e  bárbaro  re- 
banho ,  e  naõ  menos  na  boa  direcção  dos  Portuguczes, 

efquecidos  atélli,  pela  mayor  parte  ,  das  obrigaçoens  de 

Chriftãos ,  por  falta  de  doutrina,  e  de  Paftor.  Para  re- 
médio de  alguns  males  ,  em  cjue  havia  mayor  obftinaçaõ, 

tratou  de  voltar  ao  Reyno ,  onde  eíperava  facilitar  na  pie- 

dade delRcy  os  meyos  mais  opportunos  ao  bem  de  tan- 
taj.  almas,    Navegando  na  altura  de  dez  gráos  Auíhaes  , 

Vi  junto 
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junto  ao  Rio  de  Saõ  Franciíco  ,  fobre  furiofá  tormentaDia  25. 

naufragou  a  faa  Náo,  íalvando  fè  elle,  c  mais  de  novcn-  e 
ra  peííoas,  para  correrem  mayor  tormenta  na  crueldade, 
e  voracidade  dos  índios.  Acodiraõ  em  grande  numero, 

os  daquella  terra,  chamados  Caétes,  e  moftrando  primei- 
ro compaixão  ,  inviftiraõ  com  deshumàno  ímpeto  aos  mi- 

íeros  naufragantes  ,  tão  extremamente  debilitados  ,  que 

fem  reíiftencia  íe  lhe  entregarão  ,  e  foraõ  logo  defpeda- 
çados ,  e  comidos.  Correu  a  meíma  fortuna  oBifpo,  efpe- 
rando  a  morte  com  os  joelhos  em  terra  ,  as  maõs ,  e  os 

olhos  levantados  ao  Ceo.  Aífirma-fe,  cjueocampo,  on- 
de cahio  morto,  na6  fe  adornara  mais  da  verdura  natural, 

e  ordinária.   Foi  fua  morte  nefte  dia  ,  no  anno  referido* 

nr. 

ASereniíTima  fenhora  Dona  Leonor,  filha  de  Felip- 
pe  I.  Rey  de  Caílelia  ,  e  da  Rainha  Dona  Joannaâ 

irmã  do  Emperador  Carlos  V.    mulher   no  primeiro  ma- 
trimonio, delRey  Dom  Manoel  de  Portugal:  No  íegun* 

do ,   de  Franciíco  I.  Rey  de  França  j   Deite  ,  naõ  teve  fi- 
lhos;   Do  outro,  teve  o  Infante  Dom  Carlos,   que  mor- 

reu menino  ,   e  a  Infante  Dona  Maria,  que  íobreviveo  à 

Rainha  fua  mây,   aquém  cila  deixou  por  herdeira  de  to- 
dos os  feus  bens  ,  que  eraõ  tantos  em  Caftella  ,  França  , 

e  Portugal  ,    que  naõ  havia  Princeza  na  Europa   (  nem 
houve  antes  ,  nem  depois  )  que  tiveíTe  mayor  dote.    Foi 
a  Rainha  Dona  Leonor  fingularmente  fermofa,  e  foubc 
elmaltar  a  fermofura  com  virtudes  ,  também  ílngulares. 
Faleceu  nefte  dia,   em  Sexta  feira,   anno  de  1559.   An- 

no fatal  para  Príncipes  ,  porque   nelle  morreu  a  mefma 
Rainha  Dona  Leonor,   feu  irmão  o  Emperador  Carlos  V. 

Maria,  mulher  de  Luiz,   Rey  de  Ungria  ,  irmã  de  am- 
bos.  Henrique  II.  Rey  de  França.  Chriíliano  ,  eChrifter- 

no,   Reys  de  Dinamarca  ,   com  interpolação  ,  entre  hum, 
e  outro  ,  de  naõ  mais ,  que  vinte  e  quatro  dias.    Maria  , 

Rainha  de  Inglaterra  ,  mulher  de  Felippe  II.  Rey  de  Caf- 
tella. Bona  Esforcia,  mulher  de  Sigifmundo  Rey  de  Po- 
lónia. Lourenço  Priuio,  e  Hercules  de  Efte»  ambos  Du- 

Vv  ij  quês, 
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Fede     de  Palatino.   O  Summo  Pontífice  Paulo  IV.   De2  Cardeacs. 
O  Arcebifpo  Eleitor  de  Colónia.  Obfervou-fe,  que  efte  an* 

no  taó  fatal  para  os   Príncipes ,  foi  fummamente  falutife- 
ro  ,  e  benigno  para  os  povos. 

IV. 

Penas  ,   por  morte  do  famofo  Dom   Henrique   de 
Menezes ,  tomou  Lopo  Vaz  de  Sampayo  o  baitáo  de 

Governador  da  índia  ,   quando  fe  lhe  offereceu  huma  boa 

occafiaõ  de  moítrar  a  todas  as  Naçoens  do  Oriente ,   quan. 

totinhaõ,que  temer  no  feu  valor,  e  difciplina,   Achava- 
fe  ,    no  Rio  de  Bicanor,    huma  Armada  do  Camorí,  de 

oitenta  velas  ,   de  que  era  CipitaÕ  Cutiàle  ,    Mouro  co- 
nhecido em  Calecut,   por  deir.ro  ,  e  valerofo,-   Entendeu, 

que  os  noíT^s  o  haviaõ  debufear,  pelo   mal  ,   que  fofíiao 
nas  terras  circunviíinhas  aoEílado  ,   outro  prder  com  pre- 
funçoens  deiuperior,  e  dominante:    Fortificou-le  com  íum« 

ma  regularidade,    e  maravilhofa  promptidão:  Fez  levan- 
tar em  huma  ,   e  outra  margem  do  Rio  ,  forres  trinchei- 
ras terraplenadas ,  e  guarnecidas  de  groífa  aiteihatia;  No 

meyo  eregio  hum  modo  de  Fortaleza,   dividida  cm  vários 
baluartes,  cujos  canhoens  aííim  cruzavão  com  os  das  mar- 

gens, qu?  parecia  impoííivel  a  entrada  do  Canal  ,•   Na  boc- 
ca  delle  f:z  atraveíTar  muitos  ,  e  reforçados  viradores ,  com 

tal   arte  ,  que  pudeífem ,  naõ  íó  deter  ,  mas  fubmergir  os 
noíTos  bat  is  ,  em  que  forçofamente  haviamos  intentar  a 
entrada  ,    por  naõ  haver  baftante  fundo  para  o  pezo  dos 
Gileuens.   Achava-fe  Cutiale  aííiílido  de  dez  mil  homens 

de  guerra  ,   os  mais  valentes  de  todo  Malavar.    Todas  eftas 

prevençoens  vio  ,  e  examinou  com  feus  olhos  ,  o  novo  Go- 

vernador ,  e  naõ  faltava  quem  o  intentaífe  divertir  da  fac- 
ção ,   que,   fem  duvida  ,   era  por  extremo  perigofa  ;   Mas 

he  propriedade  do  rayo  fazer  mayor  impreííaõ  na  mayor 

refiftencia  ,    e  era  rayo  da  guerra  o  generofo  Sampayo,* 
Refolveu,  cpe  fe  profeguiííe  a  empreza ,  e  nefte  dia,  an- 
no  de  iyió.   dando  final  de  acometer  ,  atacarão  os  Por- 

tuguezes  (  eraõ  mil  e  trezentos )  com  gentil  crdem,  e  de- 
nodado 
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nodado  brio ,  por  varias  partes ,  os  arrayaes  oppoílos :  Huns,  Dia  *$« 

de 

Fever, por  baixo  de  infinitas  bailas ,  e  fetas ,  íubiraõ  as  trincheiras , 

derribando  ao  meímo  tempo  aos  defeníores ,  dando  ,  e  re- 

cebendo  efpantoíos  golpes ,  entre  vozes ,  e  alaridos ,  tam- 
bém eipantoíos :  O  ferro,  o  fogo  ,  o  fumo  ,  o  Tangue,  o 

eftrago  formavao  promiícuamente  huma  reprefentaçaõ 
medonha ,  que  cegava  os  olhos,  atroava  os  ouvidos  ,  e  fazia 

eftremecer  os  coraçoens  :  Outros  ao  mefmo  tempo  fur- 
tarão a  volta  aos  inimigos,  e  com  feliz  íucceíío  lhelan* 

çaraõ  fogo  na  Armada  ,  íurta  no  interior  do  Rio  ,  e  ar- 
derão mais  de  fctenta  velas ,  cujas  chamas  (  contra  fua  na- 

tureza )  enfiarão  de  maneira  o  ardor  dos  bárbaros,  que  fi- 
nalmente nos  ddxarão  nas  mãos  huma  das  infignes  vito- 

rias ,  que  o  valor  Portuguez  confeguio  no  Oriente:  Mor- 
rerão tantos  inimigos  ,  que  a  todo  o  Império  do  C,amorí 

íe  dilatou  o  luto  ,  e  o  pranto  deita  perda  :  Dos  noífos  mor» 
reraõ  quatro,  e  houve  cem  feridos:  Keprezamo:»  oitenta 
canhoens  de  bronze. 

v. 

O  Venerável  Padre  Frey  Manoel  da  Conceição,  natu- 
ral de  Villa  Viçoza  :  Entrou  Agoilinho  calçado ,  de- 

poii  foi  Inftituidor  dosDefcalços  neile  Reyno  ,  e  feu  pri- 
meiro Vigário  Geral  :  Foi  Confeííor  da  Rainha  Dona  Lui- 

za,  e  por  íuas  eftremadi  filmas  virtudes,  muito  venerado  de 
grandes  ,  e  pequenos.  Morreu  fantamente  neíledia  ,anno 

de  1681.  Jaz  fepultado  no fen  Convento  de  Xabregas,  cha- 
mado do  Monte  Olivetc. 

vi. 
ENtramos  na  relação  de  hum  fucceíTo  taõ  funeíro ,  co- 

mo infelice  ,  cm  que  a  inércia,  e  puíilanimidade  de 
hum  Fidalgo  ,  baftáraõ  a  defmembrar  huma  rica  porçaõ 
do  Império  Portuguez  no  Oriente,  a  diminuir  a  gloria  da 
Naçaõ,  a  malbaratar  grandes  tezouros,e  muitas  vidas,  e  a 
efeurecer  dous  nobiliffimos  apellidos.  Tudo  ifto  vimos  na 

perda  de  Malaca  no  ultimo  cerco,  que  lhe  puzeraõ  Olan 
dezes , 
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Dia  25.J;z;s ,  e  Malayos  a  doze  de  Agofto  de  1640.  e  a  que  rcíif* 

e  tio  no  efpiço  demais  de  íeis  mezes ,  e  pudera  reíiftir  ftis 
annos ,  fe  houvera  quem  a  foubeííe  governar  ,  e  defender. 
NIo  faltavas  nella  mantimentos, nem  muniçoens  de  guerra, 

nem  Toldados  valerofos,  nem  todo  o  outro  género  de  for- 
tificaçoens ,  e  defenfas ,  mas  faltava  Capitão  ,e  fó  efta  falta 
baftou  a  produzir  aquelles  laftimofos  cíFeitos  ,  que  r.ííima 

tocamos,  e  outros  naõ  menos  laftimofos,  que  logo  vere- 
mos. Era  Governador  Manoel  de  Soufa  Coutinho  ( cujo 

nome  paíTará  de  gente  em  gente  com  horror  ,  e  com  infâ- 

mia. )  Dizem,  que  foi  provido  naquelle  cargo  pelos  fer* 
viços  de  feu  pay  ,  como  fe  com  o  íangue  ie  herdara  o  tn« 
lento  ,  que  tantas  vezes  degenera  nos  filhos.  Cahiraõ,  pois, 
no  dia  referido  ,  fobre  afamofa  Malaca  ,  EIRiy  de  Paô  com 

hum  grande  poder  naval ,  e  osOlandezes  com  dezoito  na- 
vios de  linha,  bem  providos  de  gente  ,  e  armas.  Logo  o  Go- 

vernador mandou  varar  em  terra  as  embarcaçoens  ,que  ha- 
via naquelle  porto  ,  e  efte  foi  o  primeiro  deíatino,  porque 

aííim  íe  privou  dos  foccorros  do  mar ,  e  de  huma  vigorofa 

oppoíiçaõ  ,  que  fe  podia  fazer  ao  dtf  mbarque  dos  inimi- 
gos, o  qual  ,  ou  frria  impoííivel  ,  ou  fummamente  diíficul. 

tofo  ,  havendo  quem  lho  difputaffe  ,  iahindo  contra  as 

lanchas  ,  em  que  havião  de  traníportar  afuageote.  Facili- 
tado efte  impedimento  ,  pelo  erro  fatal  daquella  primeira 

difpoiíçaõ  ,  lançou  em  terra ,  duas  legoas  da  Fortaleza,  o 
General  inimigo  mil  ,  e  fete  centos  Européos ,  e  cinco  mil 
Malayos  delRey  de Paõ  ,  efoi  marchando  com  boa  ordem 
na  volta  de  huma  tranqueira ,  que  eftava  fora  da  Cidade  em 
fitio  defenfavel ,  e  com  baftante  artelharia.  Nella  o  efperava 

António  Vaz  Pinto  ,  foldado  de  muito  valor,  com  lere- 

centos  homens  ,  refoíutos  todos  a  morrer  antes ,  que  dei- 
xar ganhar  palmo  de  terra  aos  inimigos.  Aqui  fe  lhe  pu- 
dera quebrar  o  orgulho  ,  e  deter  acorrente,  de  maneira, 

que  tarde  chegariaô  a  combater  a  Fortaleza.  Mas  Jogo  fa- 
hio  delia  o  Governador,  e  quando  parecia,  que  vinha  aju- 

dar, e  animar  os  defen fores ,  ordenou,  que  fe  retiraífem. 
Não  podia  o  General  Olandez  paííar  ordem  mais  a  favor 
dos  feus.  Entrarão  eftes  a  povoação ,  e  a  faqueáraõ  íem 

haver  quem  lho  impediffe,  e  com  a  mefraa  liberdade ,  e  def- 

afogo , 
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afogo  ,  aííentárão  o  array ai ,  levantarão  trin cheiras ,  e  for-  Dia  25, 

márão  baterias  com  muita,  e  groífa  artelharia.    Naõ  falta-       e 
vãofoldados  valerofos ,   qae  fe  offereceraõ  a  hirem  atacar 
aos  inimigos  em  muitas  occafioens ,  mas  o  Governador  lho 
nao  confentio,  fenaõ  depois,  que  elles  eftavão  muito  bem 

fortificados  ,  pofto  fempre    da  lua  parte   em  tudo  quanto 
mandava  ,  ou  prohibia.    Continuarão  as  baterias ,  a  menos 
de  tiro  de  mofquete ,  com  tanta  fúria,  que  em  poucos  dias 

arruinarão  grande  parte  dos  muros  ,   fem  que   o  Governa- 
dor aplicaíTe  alguma  diligencia  no  reparo  deiles  ,  e  a  não  ler 

hum   Rio  ,  que   fe  lhe  atraveífava   diante  menos  tardaria  a 

expugnação,   c  rendimento  da  Praça.    Começavaõ  já  a  fal- 
tar os  mantimentos ,   pela  má  deítribuiçaõ  ,  e  pela  muita 

gente  inútil,  que  o  Governador  deixou  ficar  ,  e  eraõ  tan- 
tos os  que  morriaõ  á  fome  ,  que  naõ  havia  quem  osenter- 

raííe  ,  de  que  fe  originou  hum  contagio ,  que  produzia  hor- 
renda mortandade.    Aflirmou-fe  ,  que  o  Governador,  com 

pretexto  do  bem  commum  ,  agregara  a  íi  os  mantimentos, 

que  havia  ,  e  que  os  fazia  vender   pelos  feu>  criados  apreço 

exorbitante.   A  tanto  chega,  ou  paífa  a  ambição  defenfrea- 
da  de  hum  homem  deixado  de  Deos ,  e  eíquecido  totalmen- 

te das  obrigaçoens  de  Chriftão.    Quando  já  naõ  havia  ,  que 

tirar  dos  miíeraveis,  mandou  ,  que  fem  diílinçaõ  depeí- 

foas  ,  todos  os  que  naõ  íerviao  para  as  armas ,  de ■fptjaíílm 
a  Pi  aça.    Huns  fe  rorão  entregar  aos  Olandezes ,  cutros  ao 

cativeiro  dos  Malayos.    Seguia   a  mefma  foi  tuna»   ou  lafti- 
molo  infortúnio,  huma  Matrona  Portugueza,  com  huma 

filha  de  doze  annos,e  indo  já  para  fe  entregar,  confine* 
rando  ,  que  fua  filha  feria  afrontada  daquelies  ir,firis ,  parTou 

atai  furor,  que  com  fuás  próprias  mãos  apertando-lhe  a 
garganta   lhe  deu  a  morte ,  dizendo  ,  que  antes  a  queria  fem 
vida, que  fem  honra.   Naó  he  menos  atroz  outro  cafo  fuc- 
cedido  pouco  antes.    Morreu  à  fome  huma  filha  única  de  ou- 

tra Matrona  principal  ,  e  a  mãy  com  pafmo,  e  horror    da 

natureza  ,  a  fez  em  poftas  ,  e  a  íalgou  ,  e  comeu.    Naõ  igno- 
ravaõ  osOiandezes  o  eftado  da  Piaça  ,  mas  era  tanto  o  ref- 
peito,  e  reputação  daquellas  muralhas ,  que  naõ  ie  atrevião  a 
levalla  por  aííalto  ,   Mas  fendo  (como  lediííe)  avizado  de 

dentro,  e  por  traça  do  mefrno  Governador,  inveftirão  fi- 
nalmente 
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ia  2  5.  nalmente  o  baluarte  Saõ  Domingos ,  cjue  le  achava  com  fó 

"•     oito  Portuguczes,    mas  cftes  baftáraõ  aos  fazer  retirar  da 
primeira  vez  3   Da  íegunda  ,  já  não  havia  quem  lhe  fizeííe 
oppofiçaõ  mais,  que  hum  íó  Toldado,  c  o  Padre  Fr.  Lucas 

da  Cruz  da  Religião  dos  Pregadores  ,  eambes  detiveraõ  lar- 

go efpaço,  por  entre  chuveiros  de  bailas,  e  bombas  ,  o  fu- 
ror do>  inimigos ,  que  jutiamente  pafmárão  de  huma  tal  re- 

fuluçaõ   em  dous  homens.   Foraõ-fe  fenhoreando  dos  mu- 
ros ,  e  da  artelharia,  e  logo  da  Praça  inteiramente  ,  fobre 

cuja  conquiíía  haviaõ  lidado  quarenta  annos.   Poucos  dias 

depois,  faieceo  o  Governador,  que  já  de  muitos  andava  en- 
fermo, e  agora  íe  lhe  agravou  a  enfermidade  com  o  ter- 

rível fintoma  da  coníideraçaõ  de  que  havia  perdido  jun- 
tamente a  honra,  e  a  Praça.   Chegou  aella  ,  porefte  tem- 

po ,  João  de  Pay va  ,  Capitão  de  hum  navio  ,  e  que  alli  era 
cazado  ,  e  morador  ,  e  vendo  ,  em  maõs  de  hereges ,  e  de 

infleis,  àquelle  famofo  empório  do  Oriente  ,  teatro  de  tan- 
tas vitorias ,  e  glorias  Portuguezas ,  pafmou  de  maneira  , 

que   depafmado,  íem outro  accidente,  acabou  ávida.  Per- 
deu-fe  Malaca  nefte  dia,  anno de  1 64 1.  e  perdeu  Portugal 
huma  Cidade  ,  que  era  o  fegundo  braço  do  Eftado  da  Índia, 
a  dominadora  dos  mares  ,  e  terras  do  Sul ;  que  havia  fido 
vencedora  de  todos  osReynos,  e  Reys  confinantes  ,  que 
havia  refiftido  a  muitos,  e  muito  mais  pederofos  aííédios , 

honrada  fepultura  de  muitos  mil  Portuguezes,  com  Sé  E- 
pifcopal,  com  féis  Paroquias,  quatro  Conventos,  Hofpital 

Real,  e  Mifericordia  ->   Tudo  ifto  fe  perdeu,   naô  por  falta 
de  valor,   mas  de  governo  ,  refundindo  le  a  culpa  de  tantos 
danos  ,  em  quem  põem  nos  lugares  de  importância  fogeitos 
incapazes,  levado  das  razoens,  ou  femrazoens,  dofangue, 
ou  dointerece. 

VII. 

FRey  Manoel  Rodrigues,  natural  da  Villa  de  Eílre- 
moz,  da  Ordem  de  Saõ  Francifco  da  Província  de 

Santiago  em  Cafteila  ,  e  primeiro  deícalfo  da  de  Saõ  Jo- 
zé,  foi  Varaõ  doutiffimo  jubilado  na  íagrada  Theologia, 

c  no  Direito  Canónico.     Imprimio  trez  tomos   de  quef- toens 
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toens  Regulares,  de  grande  eftimaçaõ  ,  e  authoridade  cn-D,a25, 

tre  os  profeííorcs  de  huma,  e  outra  faculdade ;  e  foi  a  pri»r  e 
meira  obra  daquelle  argumento.  Mais  huma  fumma  mord 

dividida  em  quatro  partes  com  a  ordem  judicial  de  viííta*  • 
çoens.  Mais  hum  livro  fobre  a  Bulia  da  Cruzada  ,  com 

a  intelligencia,  e  explicação  de  alguns  motos  próprios  dos 
Papas  São  Pio  V.  eXiílo  V.  Mais  hum  livro  fobre  o  Pro- 

feta Jeremias.  Mais  outro  com  a  Colecção  de  muitas  Bui- 
las  ,  e  Conftituiçoens  Appoftolicas.  Mais  entro  com  a 
tradução  em  Caftelhano  do  Catheíifmo  do  Venerável  D. 

FreyBartholomeu  dos  Martyres,  Arcebifpo  Primaz  de  Bra- 
ga, com  muitas  ,  e  importantes  addicçoens.  Em  codas  as 

matérias  diíHcultofas  era  coníultado  ,  e  fempre  refpondia 
com  grande  modeftia  ,  e  humildade.  Com  feííenta  e  oito 
annos  deidade,  e  quarenta  e  cinco  deReligiofo,  faleceo 
no  Convento  de  Sa5  Francifco  de  Salamanca  ncfte  dia  , 
anno  de  1613. 

*55»<€5><§5*<65>«SS»*S5»t«5t5»t  <g§>*§9> *§>«§§>  <§§><§> 

VIGÉSIMO  SEXTO  DE  FEVEREIRO. 
>  l 

I.  SaÕ  Torcato  Felis  Bifpo ,  e  Martyr ,  e  vinte  e  fete  compa- 
nheiros* 

II.  Dom  frey  Joaõ  de  Portugal. 
III.  Dona  Leonor  Jljfônfo  >filba  delRey  Dom  Affonfo  HL 
JV.   Ar r aza  Dom  Henrique  de  Menezes  o  lugar  de  Panane, 
V.  Ofamofo  Poeta  Jorge  de  Montemor. 

VI.  Entrega-Je  a  Emperatriz  Dona  Izabel  aos  Embaxalo* 
res  do  Emperador  Corlos  V* 

VII.  D.  Joaõ  Roltm. 1. 

AM  TorcaroFelis,Bifpo  do  Porto,  e  juntamen* 
te  Arcebifpo  de  Braga  ,•  Aííiftio  no  XVI.  Con- 

cilio de  Toledo,  onde  deu  clariílimas  provas 
de  folida  virtude  ,  e  alta  fabedoria.  Padeceo 

martyrio  com  vinte  e  feze  companheiros  ,  na- 
ruraes  da  mefma  Cidade  de  Braga,  na invazaó  dos  Mou- 

Xx  res  t 
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Diaió.fos,  junto  a  Guimaraens,  anno  de  719.  Seus  corpos  faõ 

de     venerados  em  huma  Igreja  do  nome  dè^aõ  forcato  ,  naõ 

cver"   longe  da  Vilia  de  Guimaraens ,  onde  refplandecc  com  mi- 
lagres. 

11. 

OM  Frcy  Joaõ  de  Portugal ,  filho  dos  fegundos  Con- 
des do  Vimiofo  ,  Dom  AfTonfo  de  Portugal ,  e  Dona 

Luiza  deGufmaõ.  Sobre  cincoenta  annos  de  pcrfeitiílímo 

Religiofo,  na  Sagrada  Ordem  de  Saõ  Domingos,  foi  pro- 
movido à  Mitra  de  Vizeu  ,  onde  profeguio,  com  illuftrc 

fama  de  pcrfeitiílímo  Prelado.  Foi  igualmente  Santo,  e  Dou- 
to ,  e  como  tal,  compoz  quatro  tomos:  Da  graça  creada, 

etncreada\  c  outro  ,  que  intitulou  :  Cazamento  Chrijlão'. 
Outro  de  Louvores  de  noffa  Senhora ,  e  outros  tratados  ,  que 
fe  confcrva5  impreíTos,  e  manuferitos.  Falecco  em  longa, 
e  venerável  velhice  ,  nefte  dia, anuo  de  1620. 

IIL 

DOna  Leonor  AfTonfo  ,  filha  illigitima  delRey  Dom 
Arfonfo  III.  de  Portugal:  Cazou  duas  vezes  ,  por  or- 

dem ,  e  com  grande  gofto  ddRey  feu  pay  ,  a  primeira  com 
Dom  Eftevaõ  Annes,  a  fegunda  com  o  Conde  Dom  Gon- 

çalo Garcia  de  Souza  :  Em  hum  ,  e  outro  matrimonio  ,e  de- 
pois delles  ,  no  eftado  da  viuvez,  procedeu  com  fingular 

honeftidade  ,  oceupada  fempre  em  fervorofos  exercícios  da 
perfeição,  c  de  acçoens  pias ,  e  generofas ,  quaesfepodiaõ 

efperar  da  alteza  do  feu  nafeimento:  Entregue  aodefenga- 
no  defta  vida  mortal ,  e  aos  defejos  da  que  naô  ha  de  ter  fim, 

íeprevenio  para  a  morte,  muito  antes  da  ultima  enfermi- 
dade. Deixou  os  feus  bens  [  que  eraõ  muitos  ]  a  peífoas ,  e 

Conventos  pobres  ,  e  coroada  de  merecimentos,  faleceu 

neftedia,  anno  de  1191.  Jaz  no  Convento  de  Saõ  Fran- 
cifeo  de  Coimbra.  Foi  differente  eíla  fenhora  de  outra  do 

mefmo  nome,  filha  do  mefmo  Rey,  da  qual  ttatamos  cm 

vembro.    OUtro   dl3. 
IV. 
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IV.  P  de Fever, 

COrria  o  anno   de  1525.  quando  Dom  Henrique  de 
Menezes  ,  famofo  Governador  da  índia  ,  fahio  deCo- 

chim  com  hum  a  Armada  de  cincoenta  velas  ,  em  que  vinhaó 

dous  mií  homens  de  guerra,  c  com  efte  poder  cahioíobre 

Panáne,  lugar  dos  mais  celebres,  e  mais  forras  doC,amo- 
rí ,  na  cofta  do  NLlavar.   Querendo  o  Governador  fair  em 

terra  ,  fuecedeu,  que,  ao  íaltar  de  huma  Galé  ,  deslocou 

o  braço  direito  ,•   E  naõ  faltou  quem  lhe  inllnuaíTe,  que  fe 
podia  tom  ir  acjtK  lie  fucceíTo  por  mâo  agouro  j   Mas  Dom 
Henrique,  como  Varaõ,   que  era  igualmente  grande  no 
valor,  napiedade,  na  dtfcriçaõ  ,refpondeu  :   Detxay  ,  que 

antei  agora  vejo ,   que  me  nao  he  neceffario  braço  para  pele  - 

jar :  bafta-me  pôr  os  pès  em  terra.    Alíirn  labem  os  enten- 
didos,  e  gencroíos  ,  voltar,   em  annuncio  de  boa  fortu- 

na ,  os  acazos ,  que  tal  vez  parece   a  pronoífrcaõ  adveríí. 

Ordenou  logo,   que  o  curaffem  com  o  remédio,   que  oc- 
correííe  mais  prompto  ,  e  relcrvando    a  facçaõ  para  o  dia 
íeguinte    (  que  foi  eíie  ,    em  que  eílamos  )  divididos  o» 
Portuguezcs   em  trez  eíquadroens ,  governados  pelo   meL 
mo     Dom  Henrique  >     Pedro  Maícarenhas,   e  Simaõ  de 
Melo  ,   inveíliraõ  com  a  Praça;   E  pcílo  que  os  Mouros 

os  receberão     com  infinitas  bailas,  e  fé  tas,  e  logo  ao  per- 
to com  efpadas  ,  e  lanças,   e  fizeraõ  quanto   íe  podia  ef- 

perar  de  homens  valerolos  ê  e  refolutos  ,  e,  que  defendiaò 

a  honra ,  a  pátria  ,  a  fazenda  -y   Cedcraõ  finalmente  ao  valor 
Portuguez,  e  deixando  grande  numero  de  mortos,  fugirão 

os  mais ,  igualmente  cortados  doíeu  temor  ,  e  donoíío  fer- 
ro.   Dos  Portuguezes  morrerão  nove,  e  os  feridos  paííáraò 

de  quarenta.    O  lugar  foi  entrado ,  e  delhuido. 

v. 
JOrge  de  Montemor,  Portuguez,  natural  da  antiga  Vil- 

la  do  feu  fobre  nome,  fituada  a  trez  legoas  de  Coimbra 
nas  margens  do  faudofo  Mondego.    Paííou  ao  Reyno 

de  Leaõ ,  e  ignoramos  acaufa  ,  mas  íabemos,  que  confe- 
Xx  ij  guio 
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Dia  *6.guio  em  toda  Hefpanha  mayores  cftimaçoens ,  que  outro 

e     algum  dos  grandes  engenhos  do  feu  tempo, e  nelle,  c  nos 
fcguiuces  ,  àífegurou  fama  ímmortal  de  Poeta  taõ  difcreto  , 

como  engenhofo.   Amou  [como  Petrarca  a  Laura  ,  e  Ca- 
moens  a  Natércia]  a  huma  fermofa  ,  e  honefta  donzeila, 

e  disfarçando-3  com  o  nome  de  Diana  ,  lhedirigio  as  fuás 
poezias,  e  prozas  ,  e  debaixo  do  mefmo  nome  as  imprimio, 
com  tanta  felicidade,  e  taõ  univeríal   aplaufo,   cjue  em  fua 
vida,  vio  delias ,  cinco  impreíloens,  coufa raras  vezes  vifta 

em  outros  livros.   Naõ  havia  caza  ,  nem  praça,  nem  con- 

verfaçaõ  de  nobres  ,  ou  plebeos ,  onde  naõ  foífe  lida  ,  e  ce- 
lebrada la  Diana  de  Monte  mayor.   Confta  de  duas  partes, 

e  tem  todas ,  as  que  fe  podem  defejar  para  huma  obra  dif- 
creta ,  e  divertida,-   nem  defte  género  íahio  atégoraaluz 
outra  alguma  ,   que  a  exceda,  ou  iguale.   Felice  nas  agude- 

zas ,  terniílima  na  expreffaõ  dos  aífeótos,  elegante  nas  lo- 
cuçoens  ,    he  efta  obra  huma  percnne  admiração  a  todos, 
os  que  a  fabem  avaliar  j   Por  ella  adquirio  taõ  grande  norne, 

que  naõ  havia  peííoa  curioía  ,  que  naõ  conhcceífe  ,  ou  naõ 
procuraííe  conhecer  a  feu  Auchor.   Achouíe  nà  celebre  me- 

renda ,   que  a  Duqueza  deSeza  deu,  por  aquclles  tempos, 
às  primeiras  fenhoras  da  Corte  de  Madrid  ,  as  qr.aes  fizeraõ 
diliciofo  prato  (  melhor,  que  os  mais  exquiínos  manjares) 

das  fuás  diferetas  reportas ,  a  que  o  provocavaõ  com  pergun- 

tas ,  naõ  menos  diferetas:  Dizcndo-lhe  a  Marqueza  de  Co- 
rnares :  Sefior  Monte-mayor ,  fi  efcrevifieis  çojas  tan  difere- 

tas ,  tratando  de  paítores  ruflicos ,  y  de  campos  agreftrs ,  que 
harieisft  ejcrivteffets  de aquefie  jarâin >fmntes,  y  Ninfas?  Ao 

que  elle  refpondeu  :  Ejfo  ,  fehora  ,   mas  es  fará  la  admira- 
çion  ,  que  para  la  pluma.   Perguntando-íe  ao  outro  dia  à 
Marqueza  de  GuadalcaíTar ,  que  foi  huma  das  da  merenda,  o 

que  delia  lhe  parecera  melhor  ?  Refpondeu:  Quelaçonver- 
facion  de  Montemayor.   Eftando  huma  menhS  no  Mofteiro 
de  Saõ  Francifco  da  Cidade  de  Leaõ  ,  mal  convalecido  de 

huma  doença, que  tivera  ,  pedio  a  hum  Religioío,  a  cuja 
Miífa  aífíílira,  que  lhe  diceííe  hum  Evangelho  j  Ao  que 

elle  refpondeu:   No diré fino  dos j  Edizendo-lhe  o  de  Saõ 
Joaõ  ,  profeguio :   Aora  tràelmto ,  el qual es ,  quefois  el  mas 
florido  ingenio  de  Htfpana.    Os  Portuguezes  o  arguiraõ  de 

ingrato 
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ingrato  à  pátria,  por  fe  auzentar  delia,  por  elcrevcr  emDiai& 

Fcvefc- 
outra  língua  ,  c  por  empregar  hum  engenho  taõ  felice  em 
Novellas,  podendo  illuftrar  as  Hiftorias  dafuanaçaõ;  Mas 
refpondia:  3ae  naõ  feria  muito  ,  que  hum  filho  fojfe  mgr  ato 
a  Portugal  >  pois  Portugal  havia  fido  ingrato  a  \tantos  filhos  $ 

Mas, toda  via,  por  dei  mentir  efte  nome,  andava  difpon- 
do  hum  Poema  do  defcobrimento  da  índia  Oriental ,  quan- 

do lhe  iobrevtyo  a  morte,  neftc  dia  ,  anno  de  1  /ói.  Mui» 

tos  depois  no  de  1603.  vindo  de  Leaõ  Fclippe  III.  e  a  Rai- 
nha íua  mulher ,  fazendo  noite  na  Villa  de  Valderas,  foube, 

que  vivia  alli  a  Dama,  que  fora  aííumpto  das  Poezias  de 

Jorge  de  Monte-mor,  e  os  Reys  a  mandarão  chamar  por 
efta  caufa,  e  ainda  que  já  era  de  feffenta  annos  ,  moítra- 
va  ,  que  havia  íido  muito  fermofa  ,  e  os  Reys  lhe  fizera5 
muitos  favores,  em  memoria  da  eítimaçaõ  com  que  cor- 
riaó  por  Hefpanha  as  obras  deite  engenhofo  Portugu^z* 

VI. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1 5  i6\   foi  entregue  a  Empe- 
ratriz  Dona  Iíabel ,  irmã  dclRey  D5m  Joaõ  l  II.  por 

ordem  do  mefmo  Rey,    aos  Embaxadores  do  Emperador 

Carlos  V.  deftinados  por  elle  para  efta  luíidiíTima  função, 
que  foraõ,    Dom  Fernando  de  Aragaõ  Duque  de  Calábria, 
Dom  AfTonfo  da  Fonceca  Arcebifpo  de  Toledo,  e  Dom 

Álvaro  de  Zuniga ,  Duque  de  Bejar  ,  acompanhados  do 
Bifpo  de  Placencia  ,  e  de  Dom  Joaõ  AfFonlo  de  Gufmaõ, 

Duque  de  Medina-fidonia  ,   e  de  outros   fenhores  ,    e  illuf- 

tres  Cavalleiros.  Sahio  a  Emperatrizd5Elvas,   acompanha- 
da dos  Infantes  feus  irmãos,  Dom  Luiz  ,  e  Dom  Fernan^ 

do,    e  do  Duque  de  Bargança  Dom  Jayme  ,e  do  Marquez 
de  Viila  Real   Dom  Pedro  de  Menezes,  e  de  outros  íufi- 

dos  Cavalleiros  ,   até  os  confins  de  Portugal  ,  e  Caftella, 
defronte  de  Badajoz,  onde  efperava  o  Duque  de  Calábria, 

e  os  mais,   que  o  acompanhavão.   Alli  lhe  beijarão  a  mão 
os  Portuguczes ,  póftos  a  pè  ,  e  logo  montando  a  cavallo, 
flzeraõ  ,    Portuguezes  ,  e    Cattelhanos   ,    hum    dilatado 
circulo,  e  ficou  no  meyo  a  Emperatriz:  Feito  íílencio,fe 

chegarão  os  Duques  de  Calábria  ,  e  Bejar  ,  e  o  Arcebif- 

p. 
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Dia  26. p0  de  Toledo,  c  lido  pelo  fecretario,  em  voz  alta,  oex- 

traóto  do?  poderes,  que  traíiaõ  para  efta  entrega,  lhe  di- 
ce  o  de  Calábria  :  Veja  Vojfa  Mage/iade  o  que  ordena. 
Naõ  refpondeu  a  Emperatriz  ,  porque  a  repofta  havia  de 
fer  do  Infante  Dom  Luiz  ,  íeu  irmão,  que  chegando-fe , 
e  pegando  das  rédeas  da  Faca,  em  que  a  Emperatriz  tila- 

va montada,  diífe  ao  Duque  :  Entrego  a  voffa  Excellencia 

a  Emperatriz  minha  fenbora  ,  em  nome  de  EIRey  de  Portu- 
gal meu  fenhor ,  e  irmão  ,  como  efpoja  do  Emperador  Dom 

Carlos*  Pronunciadas  eftas  palavras  ,  e  deixando  a  maõ 
direita,  que  oceupava,  chegou  o  Duque  de  Calábria  ,  e 
pegando  das  rédeas  refpondeu:  6)u e ,  em  nome  do  Empe- 

rador feu  fenhor  ,  fe  dava  por  entregue  de  Sua  Magcftade. 
Outra  vez  lhe  beijarão  a  maõ  os  Portuguezes,  e  com  efte 
nltimo  obíequio ,  fe  finalizou  aquella  foiemniííirna  funçaõ. 

VII. 

DOm  Joa5  Rolim  de  Moura  XVII.  fenhor  da  Villa 

de  Azambuja,  achando-íe  em  idade  provecta  fem  fi- 
lhos, que  pudeíTcm  herdar  a  fua  anciquiííima  Caía,  cum- 

prindo por  íi  mefmo  o  feu  teftamento,  e  fazendo  renun- 
ciaçaõ  delia  no  filho  íegundo  do  Conde  de  ValdcReys, 

feu  parente,  fe  recolheo  cm  Mayo  de  17  iô\  no  Conven- 
to dos  Religiofos  Capuchos  de  Santo  António  da  Mer^ 

ceana,que  elle  tinha  fundado,  onde  louvável,  e  felizmen- 
te fáleceo  nefte  dia  do  anho  de  171 8. 

VIGE- 
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de 

VIGÉSIMO    SÉTIMO    DE 
FEVEREIRO. 

I.  Conquifta  Affbnfo  de  Albuquerque  a  primeira  vez  a  Cidade 
de  Goa. 

II.  0  Venerável  Padre  Joaõ  de  Nazareth. 
III.  Funda  fe  o  Mofteiro  de  Odtvillas. 
IV.  A  Rainha  Duna  Luiza  Franctfca  deGufmad. 

V.  Frey  Bernardo  de  Brito. 

VI.  Vtfna  Felippe  II.  afenhora  Dona  Catharma. 
VII.  Dom  Vafco  Perdigão. 
VIII.  Nafie  o  f amo] o  Dom  JoaÕ  de  Cafiro. 

1. 
ESTE  dia,  anno  de  1 5 10.  tomou  Affbnfo  de 
Albuquerque,  a  primeira  vez,  a  Cidade  de  Goa, 
qoaíi  fem  contradição  dos  defenfores ,  por  cf- 
tar  com  poucas  pr*.  vençoens ,  e  o  Idalcaõ  ,  (fc- 
nhor  delia)  oceupado  em  huma  guerra,  pe- 

lo interior  do  Sercaõ  j   Mas  tendo  noticia  doíucccíTo  ,  im- 

paciente na  perda  de  huma  ta!  Cidade  ,  (  que  era  a  me- 
lhor joya  da  fua  coroa  ,  )  compondo  as  diíferenças  ,  que 

o  traziaõ  auzente,   vtyo  febre  elia,  com  cincoenta  e  cin- 
co mil  Toldados  de  pé  ,  e  cinco  mil   de  cavallo.  Affonfo 

de  Albuquerque  ,    poílo  que   fe  via  km  baftantei  forças 
para  rebater  huma  taõ  impetuofa  corrente  ,  nem   por  if- 
fo  deixou  de  fe  difpor  á  defença  ,  e  deu  bem  ,  que  fazer 
aos  ioimigos  ,  rdiftindo  muitos  dias  a  furiofos  ,  c  repeti- 

dos combates ;   Atè  que ,  havido  confelho ,  fe  refolveu ,  por 
urgentes  caufas ,  a  largar  a  Cidade ,  e  a  deixou  com  efFei- 
to  ,   porém  naó  os  penfamentos  de  a  conquiftar  outra  vez 

(como  íuecedeu  )  com  mayor  gloria,  e  perdurável  duração. ^5've^ NeíTe  dia  daremos  furBciente  noticia  da  mcfma  Cidade. 

II. 
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O 

Dia  27. 
de  II. 

Fever. 

Venerável  Padre  Joaõ  deNazareth  ,  Cónego  d&Coti? 
gregaçaõ  do  Evangelifta  ,  Varaõ  efclarecido  em  vir- 

tudes, e  milagres,  e  fingular  no  poder  fobre  os  efpiritos 
malignos;  Reedificou  o  Convento  de  Villar  de  Frades,  e 
nelle  morreu  com  acclamaçoem  de  Santo,  nefte  dia,  an- 
no  de  1478. 

iii. 

^T  O  mefmo  dia,  anno  de  1295.  lançou  ElRey  Dom 
j  Diniz  a  primeira  pedra  ao  nobiliífímo  edifício  do 

Real  Mofteiro  de  Odívellas  ,  de  Relimoías  de  Saõ 

Bernardo,  affiftindo  naquelle  actooBilpode  Lisboa,  Dom 
Joaõ  Martins  de  Soalhaens  ,  e  o  Cabido  da  Sè,  e  toda  a 

Nobreza  ,  cjue  então  fe  achava  na  Corte  j  Creceu  a  obra 
do  Mofteiro  com  apreça,  e  com  a  magnificência,  cjue 
pediaõ  o  empenho  ,  e  a  liberalidade  de  taõ  grande  Rcy. 
Eftà  fituado  no  valle  de  Odivellas  ,  de  cjue  tomeu  o  no» 
me  ,  c  hc  huma  das  mais  illuftres  fabricas  de  Portugal.  A 

Igreja  he  íumptuoíííTima :  Compoem-fe  de  trez  naves,  c 
he  tão  comprida,  que,  dividida  em  duas  partes  ,  huma 
lhe  ferve  de  Coro  com  trez  ordens  de  cadeiras  ,  capaz 

de  duzentas  Religioías;  a  outra  lhe  ferve  de  Igreja.  NeL- 
la  fc  celebraõ  os  OíHcios  Divinos  com  fingular  pompa  ̂  

e  mageftade  ,  e  com  tanta  melodia  ,  e  taõ  fuave  confo- 
nancia  de  inftrumentos  ,  e  vozes,  que  fe  reprefenta  ,  fer 

aquelle  Coro,  hum  dos  nove  dos  Anjos ;  A  Igreja  fe  vé 

enriquecida  com  preciofos  ornamentos,  e  os  Altares  cu- 
bertos  de  prata ,  e  huma  grande  Cuftodia ,  toda  de  ouro 
efmaltada  ,  e  guarnecida  de  pedras  preciofas,  péífa,  que 

excede  todo  o  valor.  Fez  ElRey  Dom  Diniz  grandes  doa- 
çoens  a  efte  Mofteiro,  Com  a  obrigação  ,  de  que  as  Re- 
ligiofas  delle,  guardaífem  clauíura  perpetua,  que  atè  en- 

tão as  Religioías  naÕ  guardavaô.  Jazem  nefte  Mofteiro, 
feu  fundador  ElRey  Dom  Diniz  ,  em  magnifica  fepultura 

pa:a  a  parte  da  Epiftola  :  Seu  neto  o  Infante  Dom  Joaõ, 

filho 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  355 

filho  delRey  Dom  AfFonfo  IV.  que  cftà  na  Capei  la  dcSaõ^1*^. 

Pedro,  para  a  mefma  parte.  Dona  Maria  ,  filha  Baftarda^^ 

delRey  Dom  Diniz  ,  Religioía  profelía  no  mefmo  Con- 

tento, cuja  fcpultura  fe  vé  na  parede  do  clauftro ,  queref» 

ponde  à  Capella  de  Saõ  Joaõ  Bautiíla  :  A  fenhora  Dona 

Felippa,  filha  do  Infante  Dom  Pedro,  e  da  Infante  Do- 

na lfabel  de  Aragão,  e  neta  delRey  Dom  Joaó  I.  vc-fe  a 

fua  ícpultura  na  Sachriília  j  No  mefmo  efteve  também  fe- 

pulcada  quinze  mezes ,  a  Rainha  Dona  Felippa,  mulher 
delRey  Dom  Joaõ  I. 

IV. 

NO  mefmo  dia,  em  Sábado,  às  nove  horas  da  noi- 

te, anno  de  1666.   com  cincoenta  e  trez  deidade, 
faleceo  a  Sercniífima  Rainha  Dona  Luiza  Francifca 

deGufmão,   mulher  do  fenhor  Rey  Dom  Joaõ  IV.   Prin- 
ceza  de  efcíarecidas  perfeiçoens ,  de  ineítirnaveis  virtudes. 

Nos  annos  ,   que  viveo  em  Villa  Viçoía ,  <  foi  aõ ,  em  gran- 
de parte  ,  os  feus  confelhos  ,  a  taboa  ,   em  qne  fe  ialvoa 

a  grandeza  da  Cafa  de  Bugança  ,   que  fluetuava  entaõ  pc- 
rigoíamente  na  tempeítade  desfeita  das  violências  ,   e  ar- 

tifícios do  Conde  Duque.    A  huma  repoíla  fua  (  que  em  ou- 1»  de  He- 

tro  lugar  referimos,  )  taõ  heróica  ,  como  diíereta  ,  fc  de-zro* 
ve ,   também  em  grande  parte,  a  immortal  ,   gloriofa  re- 
foluçaõ  de  o  Duque  feu  marido  aceitar  a  Coroa.    Elevada 

ao  Trono ,  mudou  de  lugar  ,  mas  naõ  de  génio  ,    parecen- 

do na  fua  pelfoa  ,  innata  a  Mageftade  Real  ,   que  tempe- 
rava com  íuave  agrado ;  Extremos  muito  diíHceis  de  unir, 

mas,  que  unidos,  compõem  hum  todo  de  fumma  perfei- 
ção.  Nos  princípios  do  novo  Reynado,  em  que  fe  acha» 

vaõ  vacilantes  ,  e  mal    íeguros  os  fundamentos  daquella 
grande  empreza,   erão  as  luas  refoluçoens  as  mais  genero- 
las ,    e  acercadas  ;   Mas  com  tal  deftreza  as  fabia  expor  ,   e 
fugerir ,  que  refultando  em  utilidade  do  commurú  do  Rey- 
no,   roííc  o  louvor  particular  da  peífoa  delRey  ,   a  quem 
amava  com  fingulares  affe&os  ,   e  respeitava  com  profun- 

das vtneraçocns.   Na  morte  do  mefmo  Rey,   fobre  gran- 
des democftraçoens  de  fentimento,  deu  cíariíiunas  provas 

Yy  de 
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Di127.de  conítáncia,  e  de  valor:  Porque  fendo  huma  Princeza 

dc     cftrangeira,  e  Caftelhana  ,  com  dou;  filhos  pupillos  ,  os 
í-ver.  ̂ injftroS  difcordes  ,  os  povos  deíanimados  ,  pela  morte 

iíitempeiliva  delRey  ,  os  inimigos  ,  pela  meíma  cauía  , 

eotaõ  mais  orgulholos  ,  e  foberbos,-  Affim  foube  vencer 
glorioíamente  eílas  ,  e  ourras  grandes  diíficuldades  ,  qut 
em  Teu  tempo,  lem  acrecentar  os  tributos  ,  multiplicou 
os  Exércitos,  manteve  na  devida  obediência  os  Vaííallos, 

profeguio  com  grande  lufimento  as  cmbaxadas  nas  Cor» 

íes  de  muitos  Príncipes ,  ajuílou  o  cazamento  de  Ingla- 
terra, e  a  paz  de  Olanda,  aífiftio  ás  conquiftas  com  taõ 

efpecial  providencia,  que  naõ  fe  perdeu,  no  tempo  do  feu 

governo  ,  nem  huma  pequena  praça  j  E  fe  algumas  ope- 
raçcens  militares ,  e  politicas  tiveraõ  menos  felices  fuecef- 
los,  naõ  foi,  porque  a  Rainha  faltaíTe  da  fua  parte,  em 

aplicar  os  meyos,  que  ditava  a  prudência  ,  e  fofria  a  poi- 
íibilldade.  Padeceo  no  Paço  grandes  tribulaçoens  ,  pelos 
defeoncertos  delRey  feu  filho  >  que  ,  crecendo  em  idade, 

naõ  aííim  em  madureza  ,  fe  entregou  todo  a  divertimen- 
tos,  e  exercícios,  tão  indecentes,  como  perigofos,  ad- 

mitindo à  fua  lociedade  ,  homens  indignos  delia  ,  e  que 
attendiaõ  a  fabricar  a  fua  fortuna  fobre  os  fundamentos, 

fempre  mal  íeguros  da  adulação.  Era  geral  o  efcandalo,  de- 
fejava-fe  o  remédio,  mas  não  era  (  nem  he )  fácil  achar- 
fe  quem  fe  refolva  a  dizer  verdades  aos  Príncipes,  e  me- 

nos,  quem  fe  anime,  a  encontrar-lhe  o  gofto,  por  mais, 
que  redundem  os  feus  eíFeitos,  em  dcftruiçaõ  da  Republi- 

ca. Refolveo-fe  ,  porém,  e  animou-fe  a  Rainha,  e  cor- 
tando por  muitos  refpeitos  particulares  ,  em  ferviço  do 

bem  commum  fez  em  o  mefmo  àh  prender  ,  e  degra- 
dar os  que  aíTiftiaõ  ,  e  ma)  aconfelhavaõ  a  EIRey.  Foi 

efta  acção  (como  merecia)  louvada  geralmente ,  mas  tão 
mal  fuecedida,  que  delia  fe  originarão  novos  cfcandalos, 
e  nafeéraõ  novas  ,  e  mayores  perturbaçccns  ,  que  vieraõ 

aparar  em  a  Rainha  largar  o  governo,  e  fe  retirar  (  co- 
mo dizemos  em  ourra  parte  )  para  a  reclufaõ  do  Mortei- 

ro das  Agoílinlus  dcfcalças  do  Vaile  de  Xabregas.  Nem 
huma  ,  nem  ourra  coufa  lhe  era  violenta  ,  antes  havia 

muitos  tempos  ,   que  intentava  executar  ambas  ,    e  a   eífe hm 
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fim  havia  mandado  ed. ficar  o  mcfmo  Mofteiro  ,•  Só  aderia  27. 
tinha  o  efcrupulo  ,  que   lhe  faziaõ  os  feus  Confeífores, 

em  largar  a  defença  do  Reyno,  quando  efte  mais  neceífi- 
tava  da  fua  aíTiflencia.  Mas,   paliando  aos  mayores  extre- 

mos as  defattencoens  dclRey  feu  filho  ,   (  muito  alheyas 
dcíle  nome  )   e  a  infolencia  de  alguns  creados  viz  ,   em 
que  teve  largo  exercício  o  feu  merecimento  ,  lhe  fizeraõ 

apreííar  a  rtfoluçaõ  de  retirar-fe  ,   e  recolher-fe,    Depois 
da  morte  deiRey  íeu  marido  ,  naõ  havia  lahido  mais  do 
Paço,   e  nas  horas,  que  lhe  deixava  livres  o  manejo  dos 

negócios  públicos,  fe  retirava  ao  feu  Oratório  ,  e  na  ef- 
cola  da  Oração  aprendia  altiííimas  liçoens  do  deíprezo  das 
vaidades  dtíf.a  vida  ,  e  do  preço  ,    e  grandeza  dos  bens 
(que  íó  o  iaõ  verdadeiros  )  da  eterna  ;   Agora  ,   porém, 
reduzida  aos  limites  da  claufura  ,  e  feparada  de  tudo  ,  o 

que  era  Mundo,   vivia  fó  para  Deos,   gozando  fe  da  fama 
companhia  daqueilas  Religiolas  ,  que  Ampre  foraõ  (  e  o 
íaõ  )   pcrfeitiflimas  ,  cuja  vida  pertendia  imitar  ,  quanto 

•fofria  o  ptzo  da  idade,   e  a  violência  dos  achaques:   Fo- 
raõ eftes  crecendo  com  grande  fúria  ,  e  paliando  a  con- 

firmar-fe  hydropezia  (  que  os  Médicos  havia  tempos  lhe 
receavaõ  )  com  faltas  de  refpiraçnõ  ,   e  outros  fyntomas 

niortaes ,  .rendeu  finalmente  o  efpirito,  dando  fingularil- 
fimas  provas  de  piedade  Chriftã.   Foi  depoíitada,  com  a 
pompa  ,  que  fe  coltuma  nos  enterros  das  peífoas  Reays , 

no  Convento  dos  Carmelitas  Defcalços  de  Corpus  Chrif- 
ti ,  fundação  fua,  pela  occafiaõ,   que  referimos  em  outro  z°.  de 
lugar.    Foraõ  também  fundação  da  Rainha  Dona  Luiza, 
oCollegio  dos  Irlandezes   defronte    do  Palatio   de  Corte 
Real  ,   c  o  fobredito  Convento  de  Corpus  Chrifti  de  Re- 

ligiolos  de  Santa  Thereza  ,  e  os  dos  Agoftinhos  ,  e  Agof- 
tinhas  Defcalças  no  Valle  de  Xabregas ,  cuja  Religião  in- 
troduzio  em  Portugal. 

v. 
FRey  Bernardo  de  Brito,  natural  de  Almeida,  Monge 

Ciftercienfe  ,  digno  de  eterna  memoria ,  c  nome  im- 
mortal  por  feus  eferitos,  com  os  quaes  illuftrou  a  Naçaõ 

Yy  ij  Porta- 



i$6  ANNO  HISTÓRICO 
Dia27.portugueza  ,  que  ate  feu  tempo    íabia  muito  pouco  de  íi 
r    tí     meíma  :  Os  dous  tomos  das  Monarquias  .  abrirão  caminho rever 

aos  melhores,   e  mais  feleótos  Hiftoriadores  dascouías  de 

Portugal  ,  a  Crónica  ,  que  compoz  ,  da  fua  Religião,  não 
cèdc  a  alguma  das  outras ,  c  excede  notoriamente  a  muitas. 
Com  a  meíma  felicidade  nos  deixou  outros  partos  do  ícu 

engenho,  e  deixaria  outros,  fe  a  morte  o  naõ  arrebatara, 
como  arrebatou  ,  nefte  dia  ,  anno  de  1617.  naô  tendo  ain- 

da de  idade  cincoenta.  De  Santa  Maria  de  Aguiar  foi  traila» 
dado  feu  corpo  para  o  Morteiro  de  Alcobaça,  cfepultado 
entre  os  Abbadescom  eftc  Epitáfio: 

Condita  Lm  fia  dum  tumulo ,  qut  gejia  revelat 
Bernardus  Brito  conditur  hoc  tumulo. 

Inter  feriptores  magms ,  Chrontjlaquc  mayor, 

Regms ,  &  Jiylo  maximus  ip/e  fuit. 

vi. 
ACclamado  Rty  de  Portugal ,  em  todas  as  Cidades ,  e 

Villas  do  melmo  Reyno,ElRey  Dom  Felippe  II.  de 
Cafteila,  fahio  efte  de  Elvas  a  viíltar  fua  prima  com  irmã 
a  fenhora  Dona  Catharina  ,  a  qual  também  lahio ,  ao  me£ 
mo  tempo,  de  Villa  Viçofa,  neftc  dia  ,anno de  1581.  com 

feu  filho  o  Duque  Dom  Theodozio,  e  o  veyo  eíperar  atè 

VillaBoim,  donde  o  Duque  fe  adiantou  ,quafi  meyo  quar- 
to de  legoa ,  atè  encontrar  a  EiRey  ,  que  o  recebeu ,  e  fau- 

dou  com  grandes  moítras  de  amor ,  e  eílimaçaÕ  ,  e  o  man- 
dou entrar  no  íeu  coche ,  onde  vinha  fó  com  o  Cardeal  Al- 

berto. Chegarão  todos  ao  Caftello  da  dita  Villa  ,  onde  a 

Duqueza  citava  ,  e  onde,  por  fua  ordem,  fe  haviaõ  prepara- 

do trez  falas  com  riquiflimas  armaçoens,-  Na  porta  da  pri- 
meira efperou  a  Duqueza  a  EIRcy  veftida  de  luto  pela  mor- 

te de  feu  marido  o  Duque  Dom  Joaõ  ,  mas  ainda  era  mais 
triíle  o  dò  ,  ou  dor  ,  que  trazia  dentro  nalma  ,  vendo-fc 

reduzida  a  tão  indigna  fugeiçaõ  ,  a  que  era  verdadeira  íuc- 
celíora,  c  Rainha  de  Portugal.  Em  chegando  EIRey  poza 
Duqueza  o  joelho  nochaõ  ,  e  EIRey,  dtfcuberta  a  cabeça, 

e  tnclinando-fe  profundamente,  a  recebeu  nos  braços  ,  fu- 

gindo-Jhc  coma  mao,  que  a  Duqueza  lhe  intentou  beijar, 

e  fei- 
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e  feitos  os  primeiros  comprimentos  ,  chegarão  a  falar-ihc^ia  2§. 
os  Grandes  de  Caíreila  ,  pondo  todos  o  joelho  no  chaõ  ,  e_ 
a  Duqueza  os  tratou  com  muiro  agrado  ,  porem  fem  fazer 
roezura  ,  ie  naõ  ió  ao  Cardeal.  Entrou  ElReyaté  a  tercei- 
ia  lala,  onde  fe  ientou  com  a  Duqueza,  ambos  debaixo  de 

docd  ,  e  o  Cardeal  hum  pouco  afaílado  y  Detivetão-íe  cí- 
paço  de  hora  ,  e  meya  ,  porém  ninguém  ouvio  o  que  falláraõ, 
poícjue  íó  os  trez  cftavaõ  dentro,  e  à  porra  aííiftio  t  por 
ordem  deIRty,  Dom  Ctniitovaõ  de  Moura ,  impedindo  a 
entrada.  Em  quanto  a  pratica  durou  ,  fe  eítiveraõ  dando  aos 
Fidalgos  Caftelhanos ,  e  Portuguezes  [que  alli  fe  achavaõ 

em  grande  numero)  variedades  de  excellentes  ,  e  exquifi- 
tos  doces  ,  fruras,  e  bebidas,  tudo  com  exceífiva  grandeza. 
Também  le  deu  ao  melmo  tempo  de  comer,  e  beber  em 

grande  quantidade  aos  creados,  e  povo.  Ao  dtíptdir  íe  EI« 
Rey  vieraô  as  filhas  da  Duqueza  ,  meninas  de  poucos  an- 
nos,  eEíRey  as  tratou  com  (ingular  agrado,  e  ficáraõ  na 
mefma  fala,  e  a  Duqueza  acompanhou  a  EIRey  ,  e  tambem 
o  Duque ,  ate  os  lugares  ,  onde  o  haviaõ  encontrado  ,  e  fe 
defpediraõ  reciprocamente  ,  com  as  mefmas  cortezias ,  e  at- 
tençotnsdas  primeiras  viftas. 

VIL 

DOm  Vafco  Perdigão  ,  outros  lhe  da5  os  fobrenomes 
de  Gil ,  e  Varella  ,  foi  natural  da  Cidade  de  Évora  , 

Prior  da  Villa  de  Povos ,  e  ConfeíTor  do  Infante  Dom  Joaõ 

filho  de  ElRey  Dom  Joaõ  I.  O  Infante  Dom  Pedro,  Re- 

gente do  Reyno  ,  fez  taõ  alto  conceito  dos  feus  grandes  ta- 
lentos ,  que  em  nome  de  feu  fobrinho  ,  EiRey  Dom  ArTon- 

fo  V.  o  nomeou  Bifpo  de  Évora  :  e  foi  a  primeira  Nomi- 

na  Regia,  que  fe  fez  em  Portugal,  por  virtude  dq  Bre- 
ve de  Eugénio  IV.  paííadoem  1438,  Governou  Dom  Vaf- 
co vinte,  e  trez  annos  aquella  Igreja,  inílruindo  ,c  enílnan» 

do  as  fuás  ovelhas  com  frequentes  prégaçoens,  e  ftnviífímos 

exemplos.  Hum  dia  ,  em  que  eftava  pregando  na  fua  Sé, 
vio  a  fua  mãy  atropellada  da  multidão  da  gente,  que  lhe 

naõ  dava  lugar  para  paííar,  por  naõ  a  conhecerem  ,  nem 
pelas  galas,  nem  pelas  criadas,  que  não  ufava,  nem  trazia; 

E  voU 
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Dia  27.E  voítando-fe  oBiípo  para  aquella  parte,  pcdiocom  mui- 

tÒ  comedimento  aos  ouvintes,   que  deixaííem  paíTar  aquel- 
la velhinha  ,  porque  era  Tua  mãy  ,  e  não  fe  lhe  devia  ne- 

gar a  conlolação  de  ouvir  pregar  a  íeu  filho.   Fundou  os 
dous  magníficos  Conventos  de  Santa  Clara  ,  e  de  ncffa  Se- 

nhora do  El  pinheiro  •  c  nem  de  hum  y  nem  de  outro,  quíz  o 
titulo  de  tundador  ,  deixando-o  refervado  para  quem  com 
as  íuas  eímolas  quizeffe  ajrdar  ov  dous  Conventos.    Foi  do- 

tado de  rara  humildade.  Também  teve  dom   de  profecia. 

Morreu  santamente  neíle  dia  annode  1  463  Foi  lepultado de- 

fronte da  Capella  mor,  doEfpinheiro  ;  e  abrindo-íe  a  íua  fe- 
nulturaem  1657.  para  o  melhorar  de  fuio;fe  achou  incorru» 

pto  aqieiíe  Venerável  cadáver,  depois  de  cento  ,  e  noventa, 
c  quatro  annos  de  íepultado. 

VIII. 

Eíle  dia  ,  anno  de  ?  500.  naceo  em  Lisboa  o  Grande 

Hkroe  Dom  João  de  Caflro ,  huma  das  animadas  ef- 
tatuás  Portuguezas  ,  que  enobrecem  o  Templo  da  fama, 
como  veremos  em  outros  dias. 

VIGE- 
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DiaíS. 

VIGÉSIMO    OITAVO   DE 
FEVEREIRO. 

I.  Sao  Romão  Abbade. 

II.  A  Infante  Dona  Sancha  ,  filha  de  Dom  Ray  mundo  de 
Borgonha* 

III.  Embaxada  do  Emperador  da  Ethiopta* 
IV.  0  Padre  Ignacio  Martins» 

V.  Nafce  a  Infante  Dona  Brama ',  filha  delRey  Dom  Af* 
finfo  III. 

VI.  D  efe  obre  Fafe  o  da  Gama  a  Ilha  de  Moçambique* 
VU.  Dom  hrancifco  Coutinho, 

VIII.  A  Venerável  Madre  Anna  de  Sao  Jofeph. 

i. 
Ao  Romaõ  ,  Abbade ,  irmão  de  Saõ  Lopecino, 

fundou  em  Portugal  muitos  Conventos  da  Sa- 
grada Ordem  de  Sa6  Bento.  Foi  Varaõ  cele- 

bradiíTimo  por  fuás  exeellentes  virtudes :  Ref- 
plandeceu  em  milagres  na  vida ,  e  na  morte, 

e  ainda  hoje  he  bufeado  feu  corpo  [  qoe  defeança  em  huma 
Ermida  do  feu  nome  no  Campo  de  Ourique  )  de  grande 
numero  de  Fieis  ,  que  experimentaõ  prodigioíbs  eífeitos, 
por  meyo  da  fua  interceííaõ. 

ii. 

A  Infante  Dona  Sancha  ,  filha  de  Dom  Raymondo  de 
Borgonha  ,  e  de  Dona  Urraca ,  filha  de  Dom  Affoníb 

VI.  Rey  deLeaõ,eI.  de  Caftella ,  nafceo  em  Coimbrã  pe- 
los annos  de  1094.  em  que  feus  pays  eraõ  Condes  daquel* 

la  illuftrc  Cidade.  Foi  Princeza  de  efclarecidas  virtudes.  Pi- 

zadas  as  pompas,  deíprezadas  as  dilicias,  fe  empregou  to- 
da no  amor,  e  ferviço  do  EfpofoCeleftial.  Viíuou  em  pef- 

íoa  os  mais  celebres  íantuarios ,  naõ  íó  de  Hefpanha,  mas 
de 
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D/a  2S.de  França,  Itália  ,  e  Paleftina.  Voltando  a  Portugal,  pro- 

feguio  no  curfo  gloriofo  de  acçoens  heróicas,  Erigio  fum- 

'  ptuofos  Templos ,  em  cujo  ornato  ,  e  no  foccorro  dos  po- 
bres ,  gaitou  muitas  riquezas.  Faleceo  ncfte  dia  ,  anno  de 

is  59.  Jaz  no  Real  Convento  de  Santo  Ilídoro  de  Lcaõ,  c 
o  Teu  epitáfio  lhe  dá  os  títulos  de  Efpelho  de Hefpanha ,  Hon- 

ra do  Orbe ̂   Gloria  do  Rsyno ,  Cume  dajufiiça,  Auge  daPte- 
d&de.  Louvores  aniy  dignos  das  fuás  excellentes  virtudes, 
e  acçoens. 

iii. 

O  mefmo  dia  ,  anno  de  1514.  Recebeo  ElRey  Dom 
Manoel  a  Matheus,  Embaxador  de  David  ,  Empera* 

dor  daEthiopia  ,  chamado  vulgarmente  o  PrefteJoaõ:Con- 

duziraõ-no  a  Palácio  oBifpo,  que  entaò  era  da  Guarda,  e 
o  Conde  de  Villa-Nova ,  Dom  Martinho  de  Caílello  Bran- 

co ,  e  muitos  outros  lenhores  ,  e  Cavalleiros ,  que  quizeraõ 

fazer  aquella  funçaó  mais  luzida  ,  e  pompoza.  ElRty  rece- 
beo  ao  Embaxador  ,  em  pè  ,  fora  do  eílrado,  e  lhe  fez  ou- 

tras muitas  honras,  c  caiicias.  O  Embaxador  lhe  deu  hu- 

ma  carta  do  Teu  Príncipe,  e  outra  de  Helena, fua  may,  que 

governava  o  Império  ,por  fer  o  filho  de  menor  idade  ,  am- 
bas eferitas  em  lingoa  Arábia  :  Também  lhe  entregou  hu- 

ma  fer  mofa  Cruz  do  Santo  Lenho  ,  a  qual  ElRey  recebeo, 

proífcrado  em  terra  ,  dando  graças  a  Deos ,  com  as  lagrimas 
nos  olhos,  por  lhe  mandar  hum  tal,  e  tão  precioío  dom, 
e  com  elle ,  cartas  ,  e  Embaxador  de  hum  tão  poderofo 

Príncipe  Chriftão  ,  e  tao  apartado  dos  da  Europa. 

IV. 

NO  mefmo  dia  ,  paífou  a  lograr  o  premio  de  feus  gran- 
des merecimentos  o  Padre  ígnacio  Martins ,  da  Com- 

panhia de  Jefus ,  natural  da  Villa  de  Gouvea  Biípa- 
do  de  Coimbra  ,  o  primeiro  Noviço ;  que  eílreou  o  Colle- 
gio  de  Coimbra.  Foi  Doutor ,  e  Lente  de  Theologia  no  de 

Évora  ,e  trocando  a  Cadeira  pelo  púlpito,  ccnleguio  os  a- 
plauíos  deiníigne  Pregador ,  e  ofoidelRey  DcmScbaíliaõ. 

Vol- 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  361 
Voltando  de  Roma,  aonde  foi  a  hum  Capitulo  Geral,  pai-  Dia  28. 

Fever. iou  a  Pádua ,  e  teve  nas  mãos  a  lingoa  incorrupta  de  Santo 

António,  e  confelTava  depois ,  que  naquella  cccaííaõ  ,  fe 
reveítira  de  hum  Efpirito  taõ  ardente,  em  ordem  à  íalva- 
çao  dos  próximos ,  que  fó  efte  fim  lhe  levava  todas  as  fuás 
attenço#ns ,  defprezando  totalmente  as  flores  da  eloquên- 

cia Á  e  as  figuras  da  Retórica  ,  a  que  de  antes  fora  não  pouco 
inclinado,  Depois  paífou  ao  emprego  de  fazer  as  doutrinas 

publicas  ,  que  lhe  levarão  dezafete  annos  ,♦  Em  todas  as 
tardes  da  femana,  nas  ruas,  nas  Praças  ,  nos  Cárceres, 

nas  Galèz,  pregando  juntamente  nas  menhãs  dosDomin* 

gos  ,  e  dias  Sintos  ,  mas  prezando-fe  tanto  mais  da  ca- 
na, que  do  Puípito  ,  que  pedio  o  enterraíTem  com  cila. 

Acreditou  Dcos  o  íeu  zelo  no  minifterio  da  doutrina  com 

prodigioías  maravilhas.  Gaitava  cada  dia  cinco  horas  de 

joelhos  em  oraçaõ  ,  a  que  ajuntava  afperiflimas  mortifi* 
caçoens  :  Com  profunda  humildade  unio  huma  generofa 

conítancia  nas  emprezas  do  ferviço  de  Deos  •  Com  ella 
períeguio  os  Comediantes  até  os  lançar  do  Reyno.  Dei- 

xou taõ  iiluftre  fama  de  fanridade  ,  que  ,  chegando,  al- 
guns annos  depois  de  fua  morte  ,  a  noticia  da  Beatifica- 

ção de  Santo  ígnacio  ,  cuidarão  muitos  ,  que  elle  era  o 
Beatificado.  Succedeu  lua  morte  neíte  dia,  anno  de  1598. 

com  íeífenta  e  oito  de  idade,  e  cincoenta  e  dous  de  Religião. 

v. 
O  mefmo  dia  ,  anno  de  1 160.  nafceu  a  Infante  Do- 

na Branca  ,  filha  dos  Reys  de  Portugal  Dom  Affonfo 
III.  e  Dona  Brites  :  Foi  Abbadeça  de  Lorvaõ  ,  e  depois 

das  Huelgas  ,  como  em  outro  lugar  dizemos.  *  Veja-fe 
o  que  fe  diz  no  prologo  do  íegundo  tomo  num.  9. 

vi. 

^T  O  mefmo  dia,  anno  de  1458.  defcobrio  Vafco  da 

|  Gama  a  Ilha  de  Moçambique,  da  qual  vieraó  oito 
barcos  [  a  que  os  naturaes  chamaõ  Zambucos  a  ver  as 
noíías  Náos.  A  gente  era  de  cor  baça,vinhaõ  vertidos  de 

Zz  panos 
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Dh  23.  panes  cie  algodão  Hftadcs  ,  e  nas  cabeças  toucas  com  vi- 

vos de  íeda  lavrados  de  fio  de  ouro  í  terçados  ,  e  adargas 
nas  rnaos.  tntrarao  muito  confiados  nas  rvaos,  cuidando 

I  fecundo  fe  entendeu  depois  ]  cjue  ercõ  de  Turcos  ,  ou 

Mouros:  Deraõ  noticia  do  nome  da  Ilha  ,  e de  que  o  Xé- 

C]ue  delia  era  Vaílailo  deíRey  de  Qniloa  -y  DiíTcrao  mais, 
que  daili  havia  trato  para  a  índia  ,  e  para  o  mar  da  Ara- 
Im.i  ,  e  também  de  ouro  ,  na  terra  firme,  chamada  Sofal- 
Ia.  Coroprimentou  Vafco  da  Gama  ao  Xècjuc  ,  e  cíle  o 
foi  vihtar  á  Náo  ,  acompanhado  de  muitas  almadías  ,  e 
gente  bem  ordenada,  e  corr,  arcos,  e  frechas ,  e  outras  atma?, 

veftidos  de  panos  de  algodão ,  c  alguns  de  ftdas  de  varias  co' 
res  ,  tocando  anarlz,  trombetas  ,  e  bozinas  de  marfim, 

e  outros  inílrumentos  de  mais  eftrondo  ,  que  fuavidade  : 
Era  homem  de  boa  eílatura  ,  trazia  veílida  huma  cambaya 
de  veludo  de  Meca,  na  cabeça  huma  teuca  de  cores,  en* 
trrfachada  de  fios  de  ouro  ,  na  cinta  hum  terçado  com 

cabos  de  ouro,  e  pedraria ,  com  huma  adarga  do  mcímo 

jaez,  e  nos  pés  alparcas  de  veludo.  Aqui  foube  o  Xeque, 
que  os  novos  hoípedeserão  deley,  e  deNaçaõ,  ambas, 

as  mais  oppoítas  às  íuas,  e  ainda  que  disfarçou  o  iobre- 
íalto  ,  e  defprazer  ,  bem  fe  lhe  viraõ  no  rofto  os  fínaes 

de  huma,  e  outra  payxao  ,  que  depois  paíTou  a  paten- 
tes demonftraçoens  de  ódio,  procurando  por  vários  mo- 

dos a  noífa  ruina ;  Mas  de  todos  livrou  Deos  aquelles  va- 
Jcrofos ,  e  venturofos  Argonautas.  Delde  entaõ  começou 

eíla  Ilha  a  íer  efcala  das  Armadas  Portuguezas,  que  na- 
vegaó  para  o  vaíliíUmo  Império  Oriental  ,•  Mas  foi  me- 

nos acertada  a  eleição,  por  ler  terra  íummamente doentia, 

e  feca.  Tem  de  comprido  pouco  mais  de  meya  legoa, 
e  de  largura  hum  quarto:  Naõ  ha  neíla  agoa ,  e  lhe  vem 

de  fora  ,  de  hum  íino,  a  que  chsmaÕ  Titangonc  ,  mui- 
to nomeado  ,  e  conhecido  dos  que  feguem  aquella  car- 

reira ;  Ha  na  mefma  Ilha  huma  infigne  Fortaleza  ,  e  hum 
Convento  de  Saõ  Domingos,  e  outro  da  Companhia  ,  e 
Cafa  da  Mifericordn ;  Quanto  a  Ilha  he  cftcrií,  tanto  he 

fértil,  e  abundante  a  terra  firme,  aílim  de  ortas  ,  e  po- 
mares, como  de  arvores  «k  léfpiffho^  e  de  outras  frutas, 

e  graõs  de  todo  o  g-.nero  :  Osanimaes  dotntfticcs,  e  íyl- veftfes , 
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veítres,  faõ  como  os  da  Europa,  e  outros  muitos  ,  nei-DiazS, 
la  conhecidos :  Aííim  as  aves ,  e  peixes:  Os  Elefantes  faõ„  e 

fem  numero,  e  a  efta  porporçaõ  o  marfim,  de  que  fe fa- 
zem grandes  carregaçoens  :  Tem  em  íí  muitas  minas  de 

ouro,  e  prata:  Os  matos,  em  grande  parte,  faõ  de  pre- 
cioío  Evano,  e  de  outro  de  menos  preço  ,  mas  também 
eítimavel  :  Nos  rios  ,  e  prayas,  faõ  muito  para  temer  os 
Cocodrilhos,  Cavallos  marinhos,  e  Tubaroens,  voraciííi- 

mos  de  todo  o  vivente  ,  que  fem  muito  reíguardo  fe  me- 
te nas  fuás  agoas  ,•  Dos  últimos  íe  diz  ,  que  naõ  offendem 

a  mulher  alguma  ,  por  mais  que  fe  lhe  ponha  a  tiro  de 
a  tragarem. 

VII. 

Om  Francifco  Coutinho  III.  Conde  do  Redondo, 

digno  filho  ,  e  neto  dos  Condes  ,  (eu  pay  ,  e  íeu 

avó,  ambos  famozos  em  empregos  civis ,  e  militares  (  co- 
mo em  outros  dias  dizemos.  )  Tal  foi  o  Conde  Dom  Fran-7-deAbril 

ciíco,  de  que  deu  nobiliífimas  provas  na  Europa,  na  Afri- 
ca, na  Azia  ,  jà  vcftindo  a  toga  nosTribunaes,  jâ  oar* 

nez  nas  campanhas.  Por  fuás  excellentes  partes,  e  galan- 
taria ,  e  defpejo,  com  que  tratava  aos  homens,  e  aos  ne- 

gócios ,  fe  fez  lummamcnte  bem  quiíto.  Amou  a  juftiça 
com  inteireza ,  a  liberalidade  com  mediania:  Como  en- 

tendido, e  valeroío  eítimou  com  agrado  íingular  aos  ho- 
mens de  entendimento,  e  de  valor:  EIRey  Dom  Joaõ  III. 

o  nomeou  Vice  Rey  da  índia  ,  e  foi  o  fegundo  Conde  na- 
quelle  governo ,  que  tomou  da  mão  do  grande  Dom  Conf» 
tantino  de  Bargança  ,  e  não  foi  pequena  gloria  fua  ,  en- 

cher o  lugar  de  hum  Varão  tão  íublime.  No  feu  tempo 
confeguio  illuftres  vitorias  no  Eftreito ,  no  Malavár  ,eem 

Ceilão.  Celebrou  pazes  com  oC,amori ;  aviítando-le  com 
elle  em  pelToa ,  concorrendo  o  mefmo  Qamorí  por  terra, 

e  o  Vice-Rey  por  mar  a  hum  íitio  ajuftado  por  ambos. 
Acompanharão  ao  Vice-Rey  ,  era  cento ,  equarenta  baxeis 
de  portes  difTerentes  ,  quatro  mil  Portuguezes  dos  mais 
limpos,  e  alentados  >  que  virão  fobrc  íi  aquellas  agoas  j 

Sobrefahia  o  Vice-Rey  com  ventagens  conhecidas, cm  ga- 
Zz  ij  Ta  , 



36+  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  28. |3  j  Cm  pompa  ,  cm  lufimento.  Puzeraõ-fe  os  quatro  mif 

_  e  cm  duai  fileiras ,  que  enteftavão  com  outras  duas  de  qua- 
renta mil  Malavares  ,  por  entre  os  quaes  começou  a  ca- 

minhar o  C,amori  ao  tempo  ,  que  o  Conde  dtíembarca,- 
Ta ,  e  topando  fe  ,  feitas  reciprocamente  as  coílumadas 
cortezias ,  jurarão  ambos  a  paz  ,  cada  hum  a  feu  modo. 

A  qual  fe  feftejou  com  a  legres ,  c  repetidos  vivas  de  hu- 
ma  ,  e  outra  naçaõ  ,  e  com  cftrondofas  falvas  dos  noíTos 

canhoens,  e  arcabuzes  ,  fervindo  de  luminárias  os  relâm- 
pagos dà  pólvora  inflamada  nas  mefmas  boccas  de  fogo. 

Rccolheu-fe  o  Vice-Rey  a  Goa  ,  e  profeguio  nas  dirce- 
çoens  do  governo  com  aceitação  univerfal,  logrando  com 

igual  felicidade  os  acertos,  c  os  ditos  $  Neftes  foi  celebra- 
diiíimo  ,  e  moílrou  nelles  tanta  galantaria,  e  agudeza, 
que  para  terem  eftimação  os  alheyos,  fe  dizia,  que  eraõ 
feus  ,  e  os  léus  mereciaõ  fem  controvertia  a  mayor  efti- 

mação. Seado  Vice-Rey  ,  aííiftindo  hum  Domingo  da 
Qjarefma  na  Cathedral  de  Goa,  pregou  certo  Religiofo, 
e  apertou  muito  com  as  reprehençoens  fobre  a  falta  de 
juftiça.  Logo  na  femana  ítguinte ,  foraó  dous  Padres  da 
mefma  Ordem  levar-lhe  huma  petição  de  coufa  notoriamen- 

te injufta:  Pegou  na  penna  ,  e  pôz  por  deípacho  :  Haja 
wfta  o  Padre  Pregador  de  Domingo  ,  e  junta  ao  Samaõ , 

torne,  PcdindoJhe  hurra  mulata  licença  para  ir  vender  vi- 
nho a  Batecalá  ,  que  he  terra  de  Mouros,  diftante  de  Goa 

doze  legoas ,  onde  a  mefma  mnlata  já  havia  eftado  alguns 

anãos,  poz  lhe  por  deípacho.  Declare  com  quem  fe  con- 
fejfa  ,  e  a  quem  ou\e  Miffa  ,  em  Batecalá,  Ordenando-lhe 
a  Rainha  Dona  Catharina  [  que  entaõ  governava  o  Rey- 
no  ]  que  naõ  déííe  foldo  aos  loldados  ,  que  hiaõ  de  no. 
vo  para  a  Índia  ,  fe  naõ  palfados  féis  mezes  ,  reípondeu: 
Efqneceu  a  Voffa  Alteza  declarar  o  que  lhe  farei  fe  os  achar 

fartando ,  porque  fe  dizem  a  Vojfa  Alteza  ,  que  defles  ]e  fa- 
zem cà  homens ,  eu  acrecento  ,  que  defles  homem  ,  Jendo  mal 

pa^os  ,  fe  jazem  cã  ladroens.  Teve  eftremada  graça  ,  not 
apodos.  Em  feu  tempo  foi  muito  celebre  em  Lisboa  hum 
Preto  crioulo,  chamado  Joaõ  de  Sá ,  do  qual  goftava  mui» 
to  ElRcy  Dom  Joaõ  III.  e  lhe  fez  muitas  mercês ,  e  lhe 

deu  o  habito  de  Santiago  ,  (  como  em  outro  dia  dize- 

mos. ) 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  365 
mos.)  Eftando  doente  em  huma  cama  com  lançoes,  co-Di*2& 

bertor,  e  cortinas,  tudo  branco,  o  viíítou  o  Conde,  e  de 
diííe  para  outros  Fidalgos  :  §)ue  Joaõ  de  Sà  lhe  parecia 

mofca  em  leite.  Vcndo-o  com  o  habito  de  Santiago  ,  dif- 
fc :  Que  Ibe  parecia  faço  de  carvão  com  a  marca  da  Cidade. 

Sabendo,  que  morrera  de  huma  ferida  ,  diííe:  Ghie  fora 
defgraçado  em  nao  lhe  chegar  com  a  lingoa*  Profeguia  o  Con- 

de o  triénio  do  feu  Vice  Reynado,  e  quando  jà  eftava  no 
fim  delle,  lhe  fobrcveyo  a  moite  ncftc  dia,anno  de  1  /Ó4. 

VIIL 

NEÍte  dia  de  1688.   faleceo  fantamente  no  Mofteiro 

de  Santa  Clara  de  Vinhaes ,  a  Venerável  Madre  An- 

na  de  Saõ  Jozé,    Religiofa  muito  penitente,  e  perfeita  em 

todos  os  progreflos  da  íua  vida,  e  virtude,   aífim  no  efta- 
do  de  fubdita  ,  como    no  de  Abbadtça  ,  que    foi  muito 

obfervantc.  No  feu  governo  fucccdco  o  cafo  íeguinte.  Hu- 
ma Freira  por  vaidade  dilatou  o  íeu  toucado  ,  e  para  que 

naõ  foííe  julgada  por  ííngular ,   eílendeo  também  03  de  ou- 
tras do  íeu  génio,  e  fairaõ  ao  publico  da  Communidade 

muito    ufanas  com    aquellas  plumagens   de  panno  ,   que 
a  muitos  cauzao  rizo,   e  efcandalo.  Tanto  fentimento  re- 
cebeo  a  Venerável  Abbadeça,  vendo  aquellas  inligniasda 

vangloria  ,  que  fem  mais  reparo  levantando  o  penfamen- 
to  aDeos,  exclamou  deita  iorte  :   Tolhei,  Senhor ,  as  mãos 

a  quem  fabricou  efla  relaxação.   Aífim  o  dice,  e  aíílm  íuc- 

cedeo,-   porque  à  authora  em  breve  tempo  íe  lhe  tolherão 
as  mãos  ,  deforte  ,  que  atè  perderão  a  íemelhança  de  mãos, 

ficando  taõ  horrorofamente  disformes  ,    que    os  nós  dos- 
dedos  lhe  ferviaõ  de  unhas. 

PRI- 
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PRIMEIRO    DIA 
DE     MARCO. 

5 

I.  Santa  Antonina  Virgem ,  e  Martyn 
II.  Santo  Hefiquio  ,  Btfpo  ye  Martyr. 
III.  Saõ Rozendo  Btfpo,  e  Confeffor. 
IV.  Dom  Frey  Affbnfo  de  Portugal, 
V.  Funda  fg  o  Cajlello  detbomar  :  Breve  noticia  do  Real  Con- 

vento defie  nome. 
VI.  O  Venerável  trmao  Fedro  de  Bafio. 
Vil.   A  Batalha  chamada  de  Touro. 

VIII.  Morte  lafiimofa  de  Dom  Françifco  de  Almeida  :  Elogio 
defie  infigne  Varão. 

IX.  Luiz  Jorge. 
X.  Fundação  regular  do  Real  Mofteiro  de  Odivelas, 

% 

ANTA  Antonina  Virgem,  e  Marryr, 
nalccu  em  Porrugal  na  antiga  Villa  de 
Cca,*  Padeceo  crueliííimos  ormcntos 
em  defenfa  da  Fé , e  ultimamente  a  lan- 

çarão os  tyranos  na  celebre  l?gôa,  que 
ha  no  mais  alto  cume  da  ferra  da  Eí- 

trella,  cjue  por  efte  motivo  (  melhor, 
que  por  outro  algum  )  fe  fez  digna  de 

tal  nome,  pois  delia  naíceo  para  oCeo,neítedia,noanno 

de  300.  huma  nova ,  luzidíflimaEftrella  ,  naõ ,  das  que  ref* 
plandecem  no  firmamento  ,  mas,  das  que  coroaõ  olmpirio. 

II. 
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TT  ^e 
■*,  Março,' 

SAnto  Hefíquio,  Portuguez ,  hum  dos  primeiros  difci- 
puíos  do  Apoílolo  Santiago,  e  íingular  imitador  das 

fuás  virtudes  -y  Pregou  a  Fé  em  algumas  Provindas  deite 
Reyno,  particularmente  no  Algarve:    Padeceo  martyrio 
cm  Granada  ,  nefte  dia ,  anno  de  57. 

hl 

SAõ  Rozendo,  Portuguez,  natural  da  Província  de  Entre 

Douro,  e  Minho,  e  do  fangue  mais  illuftre  de  Portu- 

gal ,  porém  muito    mais  efclarccido  pelos  primores  da  per- 

feição ,  que  pelos  timbres  da  nobreza  :  Criou- fe  no  celebra- 
do Mofteiro  Dumienfe ,  efcóla  ,  por  aquelle  tempo  ,  de  Va- 

roens  igualmente  Doutos ,  e  íanros ;  Desde  a  puerícia  feguio, 
e  comurehendeo  ,  por  modo  taõ  admirável ,  todo  o  género 

de  virtudes,  e  letra?,  que  facilmente  fe  fez  hum  íingular  ef- 
pelho  de  heróica  fantidade  ,  hum  luminolo  Sol  dealtiíllma 

íabedoria  ,  e  huma  jbeiiffima  ,  e  puriííima  Roza  ,   (  aííim 

o  inculca    o   feu   nome  )    dos  fempre    floridiffimos    jar- 
dins dà  Igreja.    Os  feus  grandes  merecimentos  (realeesde 

feu  illuftre  fangue)  o  elevarão  ao  Bifpado  da  mefma  Igre- 
ja de  Dume  ,  depois  ao  de  Mondonhedo  ,  depois  ao  de  Com- 

poítella  j   E  neftas  dignidades  tratou  fempre  as  fuás  ovelhas, 
com  attençoens  de  vigilantiífímo  Paílor,  com  arTedos  de 

amoroíiííimo  Pay  •   Erigio  infignes  fabricas  ,  defempenhos 
da  fua  devoção  ,  trofeos  da  f«a  profuia  liberalidade  ,  e  gene- 
rofa  magnificência  ,  attento  fempre  a  difpnder  quanto  pof- 
fuhia,  naõ  em  ferviço  leu  ,  ou  dos  feus,  mas  em  obfequio  da 

piedade ,  e  em  obras  confag radas  ao  culto  Divino  ->   Entre  el- 
ias  fobrefahio   o  fut«ptuohífimo  Convento  de  Cellanova  , 
para  onde  fe  retirou,  anciofo  de  tratar fó  com  Deos  ,e  vef- 

tindo  o  habito  dogloriofo  Patriarca  Saõ  Bento  ,  fe  fez  hu- 
ma viva  copia  das  heróicas  virtudes  de  tão  foberano  exem- 

plar j   Alpt?tflin(i3<  penitencias,  contemplaçocns  altiííimas, 
eraõ  todo  o  exercício  da  íua  vida  ,  verdadeiramente,  mais 

Angélica  ,  que  humana  ;  PaMou  a  lograr  os  prémios  da  eter- 
na, 
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Diai.    na,  neíte  dia,  ern  quinta  Feira,  anno  de  977.  No  mefmo 

de     ponto,  em  que  efpirou  ,  foi  vi  (ta  fua  ditoía  alma,  por  fua 

J  '  prima  Santa  Senhorinha  ,  cambem  Portugueza  ,  voando  ao 
Ceo  »  acompanhada  de  coros  de  Anjos,  cjue  cancavão  com 
íuaviílímas  vozes,  Te  Deum  Lauâamus ;   Aííim  o  declarou 

a  Santa,  logo  às  fuás  Religiofas,  e  obfervando-fe  a  hora, 
fe  achou  ,  que  fora  a.meíma  de  leu  gloriofol  tranfito ;  Obrou 
na  vida  ,e  continua  em  obrar  depois  da  morte  ,  infinitos  mi- 
legres  ;  He  advogado  das  coufas  perdidas.    Jsz  íeu  (agra- 

do corpo,  com  grande  veneração,  no  Convento  de  Cella- 

nova  ,  em  Galiza.   Foi  o  primeiro  dos  ConfeíTorcs  Canoni- 

zado da  Efpanha  pe'a  Igreja  Pvomana  ,  conforme  as  ultimas 
^    detriminaçoens  Apoftolicas  no  anno  deu 9^,  como  dire- 

o.de  Ou-  , .     l  '  ' 
íubro.      m°s  em  outro  dia. 

IV. 
> 

OM  Frey  Affonío  de  Portugal ,  filho  natural  delRey 

Dom  Affonfo  Henriques :  Nos  primeiros  amaos  paf- 

íou  à  conquiíta  da  terra  Santa  ,•  E  pelo  eílremado  valor , 
que  moftrou  nas  mais  diíficukofas  emprezas  daquclles  tem- 

pos ,  o  elegerão  Gram  Meítre  da  Ordem  deSaõ Joaõ  ,  cujo 

habito  profeífára  ■>  Celebrou  hum  Capitulo  geral ,  em  que 
fez  leys  utiliííimas  ao  bom  governo  da  fua  Religião ;  Re- 

nunciando depois  o  cargo  ,  voltou  a  Portugal  ,  e  faleceo 

nefte  dia,  anno  de  1107.  Jaz  em  nobre  fepultura ,  na  Igre- 
ja de  Saõ  Joaõ  de  Alporaõ  da  Vilia  de  Santarém. 

v. 
O  mefmo  dia  ,  anno  de  1 1 60.  deu  principio  D.  Gual- 
dim  Paes,Meítre  da  Ordem  do  Templo  ,  reynando 

Dom  Affonfo  Henriques,  aofamofo  Caítcílo  deThomar, 

cujo  íitio  o  mefmo  Rey  doou  aos  Cavalleiros  daquella  il- 
luíere  Ordem  ,  e  fendo  ella  extincta  pejo  Summo  Pontífi- 

ce Clemente  V.  no  anno  de  1  3  1  2.  foi  dado  à  nova  Milícia 
da  Ordem  deChrifto,  inítituida  por  ElRey  Dom  Diniz  ,  e 
cempos  adiante,  fe  foi  mudando  em  forma,  que  hoje  íe  vé, 
convertido  em  hum  nobiliíílmo  Convento  ;   Obra  ,  das  mais 

iníigneSj 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  309 
iníignes  ,  e  fumptuofas  de  Portuga!,  c  de  toda  Europa  :Diai, 
Empenharaõ-íe ,  na  grandeza,  c  mageftade  defte  foberbo 
edifício,  os  Reys  Dom  Manoel,  Dom  joaõ  111.  Dom  Se* 
baftiaõ  ,  e  os  dous  Felippes  I.  e  II.  de  Portugal:  Nelle, 
celebrarão  os  mclmos  Rcys  Cortes  ,  e  Capitulos  geraes  de 

toda  a  Ordem,  e  no  feu  âmbito,  fe  agazalharaõ  os  mei- 
mos  Reys  muito  à  vontade,  com  toda  a  Corte  de  Portu- 

gal,  e  por  vezes,  com  toda  a  de  Portugal  ,  e  Caíielia, 
lobejando  apozentos  para  tanta  multidão  de  hoípedes  ,  e 

falias  feparadas  para  Ttibunaes  ,  e  para  congreífos  par- 
ticulares de  cada  hum  dos  trez  Eftados,  e  homa  capaz  de 

fe  ajuntarem  nelia  todos  os  que  concorriaõ  aos  aâos  das 
Cortes  ,  e  dos  Capitulos.  Os  mefmos  Reys  o  dotarão  de 
amplilíimas  rendas,  e  lhe  concederão  íínguiares  privilégios, 
e  izençoens.  A  Igreja,  os  Dormitórios ,  os  Clauftros,  e 
todas  as  ofEcinas  ,  faô  corpos  de  grandeza  cftupenda  ,  e 

verdadeiramente  Real :  Vivem  nelle  Regulares  de  Cogu- 
la da  Ordem  deChrifto,  em  fumma  obíervancia,  c  fe  ex- 

ercitaõ  com  admirável  pontualidade,  e  perfeição,  no  Co- 
ro,  e  Oíficios  Divinos,  e  difpendem  boa  parte  das  fuás 

rendas  em  efmolas  cotidianas ,  e outras  continuas,  e  gran- 

diofas  a  peíloas  particulares,  que  delias  necefluaõ.  O  Pre- 
lado mayor  fe  intitula  Dom  Prior  do  Convento  de  Tho- 

mar,  e  Gera!  de  toda  a  Ordem  de  Chriílo:  He  do  Confe* 

iho  delRey  ,  e  tem  lugar  nas  Cortes  com  os  outros  Prelados 

do  Reyno  ,-  Nos  Capítulos  geraes  de  toda  a  Ordem,  prezi- 
dindo  EIRey  como  Gram  Meftre,  tem  o  Dom  Prior  ofe- 
gundo  lugar  à  fua  maõ  direita,  e,  faltando  EiR  y ,  tem 
o  primeiro.  Tem  ,  outro  fí  ,  debaixo  da  fua  jurifdiçaõ  o 

Convento  de  noífa  Senhora  da  Luz  ,  huma  Jegoa  de  Lif- 
boa  para  ooccafo,  famofiíilmo  íantuario  ,  e  hum  Collc- 
gio  de  mageftofa  fabrica  na  Univerfidade  de  Coimbra, 
donde  tem  iahido  excellentes  letrados,  e  iníignes  Pregadores. 

IV. 

O  Venerável  Irmão  Pedro  de  Bafto  nalceu  na  Província 

de  Entre  Douro  e  Minho  ,  em  Cabeceira  de  Bafto, 

terra  de  que  tomou  ofobrenome,  na  Quinta  chamada  âo 
Aaa  Sobrado, 
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Diai.  Sobrado,  pouco  diftante  da  Igreja  de  Sanca  Senhorinha, 

de  e  logo  defde  a  primeira  idade  começou  a  merecer  ,  e  con- 

a  ™*  feguir  favores  foberanos  do  Ceo3  Paliou  à  índia,  e  lá  oad- 
mitio  a  Companhia  ao  habito  humilde  de  Ltigo  no  Ccl- 
legio  de  Cochim  da  Província  do  Malavàr.  ReJplan- 

deceo ,  por  modo  admirável,  em  todas  as  virtudes  ,  fin- 
gularmente  nas  da  Oraçaõ,  e  mortificação  ,  em  que  fez 

taõ  grandes  progreíTos,  que  geralmente  era  tido  por  ho- 
mem Santo  :  Uluítroa  o  Senhor  fua  ditofa  alma  com  mui- 

tos Dons  fobrenaturaes ,  de  que  deu  maravilhofas  provas,- 
Já  vendo  as  couías  auzentes,  e  diftantes,  como  íe  as  tive- 

ra diante  dos  olhos,-  Já  prevendo,  e  predizendo  as  futu- 
ras -,  Já  penetrando  os  fegrtdos  dos  coraçoens  -f  Já  curan- 
do enfermidades  incuráveis  a  todo  o  poder  humano  ->  Jà 

livrando  de  últimos  perigos,  por  mar ,  e  terra  ,  aos  que 
imploravaõ  a  fua  interceífaõ.  Ardia  cm  fervoroíos  deíejos 
da  faívaçaõ  das  almas,  e  muitas  converteo  á  Fè,  e  enca- 

minhou à  virtude.  Sendo  homem  fem  letras  ,  fallava  das 

coufas  de  Deos,  e  do  Efpirito ,  com  inteligencia  taõ  ele- 
vada ,  que  fazia  admirar  ,  e  emudecer  aos  h(  mens  mais 

doutos.  Por  mais  ,  que  a  caiidade  o  conftrangia  a  tratar 
com  as  creaturas,  a  mefma  oconftrvava  feirpre  unido  ao 

Creador  ,  por  meyo  de  ardentiííimos  affeótos  ,  de  altiíli- 
mas  contempíaçoens.  Faleceu  íantamente  nefte  dia  ,  em 
Quarta  feira  ,  no  feu  Collegio  de  Cochim  ,  anno  de  164  j. 
com  fetenta  e  quatro  de  idade. 

VIL 

Nf  O  mefmo  dia,  em  Sexta  feira  ,  anno  de  1476.  fe 
aviftaraõ  dous  poderoíos  Exércitos,  de  Oftclla  ,  e 

Portugal,  junto  da  Cidade  de  Touro  ,  onde  le  de- 
r&o-buma  brava,  e  fanguinolenta  bataiba  ,  que  da  mef- 

ma Cidade  ,  tomou  o  nome.  Achava-fe  no  Exercito  de 

Caílella  ElRey  de  Cifilia  Dom  Fernando  ,  que  fe  intitu- 
lava Rey  de  Caftella  ,  e  Leão  ,  por  fua  mulher  a  Rai- 
nha Dona  Ifabel.  Achava-fe  no  de  Portugal ,  acompanha- 

do de  feu  filho  o  Príncipe  Dom  Joaõ ,  ElRey  Dom  AíFon- 
fo  V.  que  também  fe  intitulava  Rey   daqnclles  Rcynos, 

por 
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por  fua  fegunda  mulher  a  Rainha  Dona  joanna.    Eíles  eraõDia  i. 

os  Príncipes  concendentes  ,  e  eftas  as  cauÍ2s  daquelia  guer-    de 

ra,  era  que  entrou  o  mais  felecto  da  Nobreza  ,   de  hum,    arSa 
e  outro  Reyno.     Dividia-íe   cada  hum  dos  Exércitos  em 
dous  grandes  corpos,  e  no  de  Portugal  goveçnavaÕ ,  ca- 

da hum  feu  ,  EIRey  Dom  Affonío  ,   e  o  Príncipe  Dom 

Joaõ  i  E  no  de  Caftella  governava  hum,  EIRcy  Dom  Fer- 
nando,  e  outro  ,  Dom  Álvaro  deMendoça.   Dado,  pois, 

o  final  de  fe  atacar  a  batalha,  aquella  parte,  que  o  Prín- 
cipe governava,  fez  tão  vigoroia  imprcííaõ  no  corpo  dos 

inimigos,  que  lhe  ficava  em  frente  ,  que  os  rompeu,   e 
feguio  largo  efpaço,  fazendo  nellcs  grande  eftrago;   Naõ 

íuecedia  aílim  na  parte  ,   que  EIRcy  Dom  ArTonlo  gover- 
nava,   porque,  ainda  que  enveftio  com  a  efpada  na  maõ, 

pelejando  com  denodado  brio  na  téíla  do  feu  efqnadraõ  , 

e  os  Teus  o  feguião ,   e  imitavaõ  ,  fuílentando  com  gran- 
de valor,  e  conftancia,  o  pezo  dos  Caftelhanos ;  Toda- 
via ,  fobre  trez  horas  de  poifiado  combate,  fem  que,  nel- 

las,  le  declaraííe  por  alguma  das  partes  a  vitoria,  fe  co- 
meíTarão  a  defordenar  os  noffos ,  e  foraõ  rotos ,    e  desba- 

ratados,  e  EIRcy  [  que  intentou  meter-fe,  defefperado,  na» 
lanças  inimigas  ,   dizendo  :   ̂ e  lhe  era  melhor  perder  a 
\tcla ,  onde  perdera  a  honra  ]  foi  confrangido,   dos  que  o 
acompanhavão  ,    a  que  le  rttiraífe    á  Cidade  de  Touro, 

e  dahi ,   iem  dilação  ,  à  V*i!la  de  Caftro  Nuno.  Succede- raÕ  neíla  baralha  caíos  memoráveis.    Defendia  com  cílu- 

pendo  valor  Duarte  de  Almeida,   nobre  Cavalleiro,  o  ef- 
tendarte  Real  ,  que  levava,  e  fendo  lhe  cortada  a  mão, 

em  que  o  íonVinha,   o  foíèeve  com  a  outra,  e  fendo  tam- 
bém mal  ferido  nella  ,   o  fuftcntou  ,    e  defndeo  com  os 

cotos  ,   e  com  os  dentes  j    Renovando  com  eíta  acçaõ  a 

illuftre   memoria  do  famofo  Atenienfe  Cinigerio,-   Ate  que 
cuberto  de  feridas,  e  exalto  de  forças,  cedeu  ao  furor  dos 

inimigos.   Chtyos  efres ,  ou  inchados,  com  a  gloria  (que 
fe  fingiaõ  )  do  fucccíío  ,  começarão   a  arr  afiar  por  cerra 
o  eftendarte,  o  que  vendo  hum  efeudeiro  Portugp.ez  ,  por 
nome  Gonçalo  Pires,    natural  do  Coníclho  de  Beíreiios  , 

naõ  podendo  fefrer  tamanha  injuria,   ajuntou  a  h  álguiu 
Portuguezes  ,  e  unidos  ,   invcftiraò  os  Cafíeihanos ,   com 

Aaa  ij  taõ 
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*}$\\  ta5  brava  ferocidade,  que  fazendo  neíles  hum  largo  ter- 

reiro, teve  Gonçalo  Pires  lugar  de  arrancar  o  eftendarte 

's  '  das  mãos  de  hum  Fidalgo  ,  do  apelido  de  Sotto  mayor , 
que  o  trazia,  e  á  cuíta  de  muitas  feridas  ,  o  entregon  fi- 

nalmente ao  Príncipe  Dom  Joaõ.  Naõ  tiveraó  eiras  duas 

grandes  acçuens  (  a  ufo  da  noíía  terra  )  premio  algum  rc» 
levante;  Só  a  Gonçalo  Pires  deu  o  Príncipe  o  apelido  de 
Bindtira  ,  e  Rrazaõ  de  Armas  5  Mas  deixando-o  ,  e  no 
Almeida  na  mefma  fortuna,  cjue  antes.  Eíle  foi  o  fucceífo 

da  batalha  de  Touro  (  podo  que  os  Caílelhanos  a  pintem 
de  cuta  maneira,  em  que  cada  hum  dos  Exércitos  ficou 
mcyo  vencedor  ,  meyo  vencido.  ElRey  Dom  Fernando  , 
logo  no  principio  do  combate,  Te  retirou  a  Zamora  ,  on« 
de  efperou  com  fobrefalto,  a  noticia  do  fucceílo.  O  Prín- 

cipe Dom  Joaõ  ,  depois  de  íêguir,  e  perftguir  largo  efpa- 
ço  aos  que  vencera  ,  e  lhe  fugioõ  ,  voltando  a  íoccorrer 

fu  pay  ,  e  achando-o  vencido  ,  fe  manteve  no  campo, 
íenhor  delle  ,  como  vencedor.  ElRey  Dom  AíFonío  dor- 

mio  aquella  noite  no  Caítcllo  de  Caftro  Nuno,  c  taõ  pro- 
fundamente, que  a  mulher  do  Capitão  (o  qual  era  Cafte- 

Ihano,  e  feguia  as  partes  do  melmo  Rcy  )  diífe  20  mari- 
do: Mtrad por  quten  os perdifieis\  Deíde  entaõ  começarão 

a  fraquear  as  eíperanças  ,  com  que  ElRey  Dom  Affonfo 
entrou  naqaclla  empreza  ,  porque,  além  da  grande  perda, 
que  recebeu  na  batalha,  logo  o  começarão  a  deíemparar 
es  Grndes  de  Caílella  ,  que  o  íeguiaõ  ;  Sendo  agora  os 
primeiros,  que  o  deixavaõ  ,  aquelles,  que  pouco  anres  , 
mais  o  haviaõ  perluadido  ,  e  lhe  haviaõ  jurado  fidelidade, 

e  VaíTalagem  -}  Para  que  le  veja  ,  que  também  nas  gran- 
des calidàdes  fe  achaõ  muitas  vezes  grandes  vilezas  ,  e  pof- 

to  que  fe  profeguio  a  guerra  ,  finalmente  fe  veyo  ajudar 
a  paz  ,  com  mais  conveniência  ,  que  honra  ,  dos  que  a 

4.  de  Se-  ajudarão ,  como  outro  dia  diremos. 

VIII. 

COroadode  triunfos ,  voltava  da  índia  para  Portugal  ,0 

primeiro  Vice-Rey,  que  fora  delia  ,   Dom  Francifco 

de  Almeida,  e  chegando  quaíi  a  dobrar  o  Cabo  da  boa  Eí- 
perança, 
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peránça,  foube,  cjue  naõ  levava  agoa  baftante,  e  por  cita  Dia  i. 

cauía  mandou  arribar  ao  lítio  ,  que  chamaõ  Aguada  de  Sal-       e 
danha.    Defembarcarao  alguns  Toldados  ,  e  travando-fe , 

por  leves  caufas ,  com  os  negros  da  terra  (  que  logo  acodi- 
raõ  ao  refgate)  receberão  algumas  feridas ,  também  leves. 

De  coula  de  taõ  pouca  coníideraçaõ  ,  fizeraõ  ponto  de  hon- 
ra,  e  unidos  com  outros  companheiros ,  e  alguns  Fidalgos, 
foraõ  à  preícnça  do  Vice  Rey  ,   clamando  ,  que  era  bem 

dar  fe  caftigo  a  tamanha  ouladia;  Poucos  dias  antes  de  par- 
tirem ,   Te  havia  divulgado  cm  Cochim ,  huma  voz  entre 

Mouros  ,  e  gentios ,  de  que  o  Vice-Rey  naõ  havia  de  paf- 
far  o  Cabo  da  boa  Eípcrança  j    Eftes  rumons,  pofto  que 

vãos  ,  íempre  daõ  algum  cuidado  ,  e  por  elks ,  e  por  fer  a 
caufa  taõ  leve  ,  conttadizião  alguns  Capitães  de  juízo  mais 

maduro  a  reíoiuçaõ  de  fahirem  em  terra  :   Do  mefmo   pa- 

recer era  o  Vice-Rey  >  mas.  taes  coufas  lhe  difleraõ  alguns 
Fidalgos  moços,  que  finalmente  o  obrigataõ  a  fahir,ecom 

effeuo  fahio  ,  c  ao  tempo  de  deíembarcar  ,  diiíc  ,  como  pre- 
vendo o  eminente  perigo :  Aonde  levaõ  agora  rjles  fejjetita 

anms  !  Naõ  pudera  crer-fe  arrojo  íemelhante  ,   fe  o  naõ 
comprovara   o  íucceíto.    Quem  chffcia  ,  que  hum  Varaõ 
de  tanta  prudência,  c  expeikncia,  e  taõ  cheyo  de  annes, 
como   de  acertos  ,   e  que  jà  mais  íe  deixou   governar  de 
alhcyas  direcçoens  ,  em  matérias  de  fumma  importância  : 

Quem  diíTera,  que  agora  fe  havia  de  arrojar  a  huma  ac- 
ção taõ  indigna  da  íua  authoiidade,  e  taõ  alhea  dos  feus 

annos  ?  Mas  faõ  difpoíiçoens  oceultas  de  Providencia  fupe- 

rior  ,   que  por  meyos  naõ  imaginados,  Tem  ofTenfa  da  li* 
herdade  humana  ,  encaminha  as  couíás  aos  fins,  e  tíFeitos, 

<jue  pertende.   Saliio  ,  em  fim,  o  Vice-Rey  a  terra  com  cen- 
to ,  ecincoenta  Toldados  ,  em  que  entravaõ  nobiliííimos 

Cavaileiros,  e  baralharaõ-fe  com  os  negros  ,  os  quaes  cre- 
cidos  a  muito  rnayor  numero  pelejavaõ  com  grandes  ven- 
tagens:   Faziaõ  eicudo  de  grande  numero  devacas  contra 

os  noífos  golpes  ,  e  a  feu  íalvo  empregavaõ  os  fens  tiros, 
que  eião  de  paos  toftados,  e  fenos  dearremeço,  confer- 

vando-fe  fempre  diftantes  em  tal  porporçaõ,  que  os  noííos 
(  armados  fó  de  efpadas,  e  lanças)  lhe  naõ  podiaõ chegar. 
Acrecea  fer  oconfído  fobre  área  folta,  em  que  os  noííos 

fe 
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Dia  i.   ienão  podião  revolver,  e  ellcs  o  fazião  com  fumma  ligei- 
M         rezij   Daqui  nafcco  o  fatal  eftrago,  que  padecerão  os  Por- 

tuguezes ,  ficando  mortos  oaqueile,  para  fempre,  funeftif- 
íímo  theatro  da  mayor  difgraça  ,  cincoenta  e  fete,  em  que 
entrarão  muitos  Fidalgos  iiluftres, como  forao  ,  Lourenço 

de  Brito  (o  que  defendera  ofamoío  citío  de  Cananor]  Ma- 
noel Telles  ,  Pedro  Barreto  de  Magalhães,  e  outros,   que 

preíizerãoo  numero  de  doze  esforçados  Cavalleiros,  e  cof- 
tumados  a  vencer  por  baxo  de  tiros  de  bombardas,  e  dos 
mais  horrendos  in  ft.ru  me  ritos  de  guerra  j    Mas  o  objeíto  da 

mayor  dor  ,  e  da  mayor  cnmiferação  ,  foi  o  infelice  Vice- 

Rey  ,  o  qual  atravefiado  pela  garganta  com  hum  agudo  fer- 
ro, fem  poder  proferir  palavra  ,  levantando  as  mãos ,  e  os 

olhos  ao  Ceo  j  cahio  morto  fobre  aquella  área  ,  e  nella  foi 
pouco  depois  fepultado  ,  fem  as  honras  de  mauzoléos,   e 

infcripçoens,  que  le  devem  aos  Varoens  dê  taõ  alta  gerar- 
quia.    Foi  Dom  Francifeo  de  Almeida,  filho  fetimo  de  Dom 

Lopo  de  Almeida,  pi  imeiro  Conde  de  Abrantes  ,  e  de  Do- 
na Beatriz  da  Sylva,fua  mulher:  Militou  nas  guerras  de  Gra- 

nada em  tempo  dos  Reys  Catholicos,  com  merecida  fama 
de  fingular  valor ,  e  logrou  as  mayores  eftimaçoens  de  hum, 

e  outro  Príncipe.   Ambos  o  receberão  com  extremofas  fin- 
gularidades  de  agrado  na  Cidade  de  Toledo  ,  quando  EIRey 
Dom  Manoel  p afiou  a  Caftella.    E  nos  braços  do  rnefmo  D. 

Francifeo ,  pario  a  Princeza  ,  Rainha  Dona  Ifabel ,  em  C,a- 
ragoça  de  Aragaõ  ,  ao  Principe  Dom  Miguel.   Chegando 
aos  mefmos  Reys  a  noticia  da  morte  defte  iofigne  Cavallei* 
ro  ,  fecharão  as  janellas ,  e  fe  veftiraõ  de  dó.   Em  Portugal, 

já  no  tempo  delRey  Dom  Joaõ  Ií.  era  taõ  venerada  a  fua 

pcflba,  que  houve  occafiaô  ,  em  que  aquelle  Principe  (naõ 
fácil  em  difpenfar  os  refpeitos  da  Mageílade)  o  ítz  íentar 

âmeza  corníigo,  com  igual  admiração  ,  e  inveja    dos  cir- 
cundantes.   EIRcy  Dom  Manoel ,  querendo  dar  reputação 

ao  Eftado  da  índia ,  o  nomeou  Vice-Rey  ,  eílando  elle  fora 
da  Corte,  e  de  femelhantes  peníàmentos  ;   Vendo-íe  aqui 
huma  nova  prova,   deoue  faõ  mais  para  as  oceupaçoens 

grandes,  os  que  menos  as  procuraõ.    Pafiou  a  exercitara* 
quelle  preeminente  cargo,  e  obrou  acçoens  dignas  deim- 
mortai  memoria.    Péz  dura  guerra  aos  Reys  de  Quilóa,  e 

Mom« 
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Mombaça ,  e  poz  a  ferro,  e  fogo,  huma,  c  outra  Cidade :  FczDia  '• 

a  Fortaleza  de  Angediva  ,  e  começou  a  de  Cananor :  Feztri-^ 
butarios  aos  Reys  deCeylaõ,  e  deBatecalá:  Alcançou  de 
gentios ,  e  Mouros  gloriofas  vitorias  ,  entre  as  quaes  foi 

famoíiílima  ,  a  dos  Rumes  j  Foi  taõ  defa pegado  do  inte- 

rece,  que  fendo-lhe  concedido  porElRey,  que  nodtfpo- 
jo  de  qualquer  terra,  ou  armada  de  inimigos  , que  fuecedef- 
fe  conquiftar ,  ou  vencer ,  pudeífe  refervar  para  íi  huma  péf- 
fa  de  valor  de  até  cincoenta  cruzados  ,  nunca,  nas  muitas, 

que  conquiítou,  e  venceu,  reíervou  para  fi  mais,  que  hum 
arco  ,  ou  huma  feta,ou  coufaíemelhante.  Sobre  taõilluftres 

acçoens, veyo  a  morrer  [  como  diífemos]  na  Aguada  de  Sal- 
danha a  mãos  de  cafres.  Foi  cazado  com  D.  Joanna  Pereira, 

da  qual  teve  a  D.  Lourenço  de  Almeida,  morto  na  batalha  de 
Chaul  ,  e  a  Dona  Leonor,  cazada  com  Francifco  de  Men» 

doç3,  filho  herdeirode  Pedro  deMendoçs,  Alcaide  mòr  de 

Mourão  :  A  qual,  veuva  delle,  cazou  com  Dom  Rodrigo  de 
Mello,  Conde  de  Tentúgal,  primeiro  Marquez  de  Ferreira. 

IX. 

NEÍle  dia  do  anno  de  1741.  faleceo  no  Convento  de 

S.  Bento  de  Xabregasdos  Cónegos  Seculares  de  S.Joaõ 
Evangelifta ,  cm  idade  de  cento  ,  e  nove  annos ,  e  muitos  de 

criado  da  porta  do  carro  do  meímo  Convento,  Luiz  Jor- 
ge ,  natural  de  Aztitaõ,  havendo  íido  muitos  annos  Tol- 

dado ,  logrando  viíla  perfeita  ,  boa  faude,  e  grande  acti- 
vidade atè  o  dia  em  que  faleceo  de  huma  queda  ,  recebi» 

dos  todos  os  Sacramentos  ,  e  com  grandes  íinaes  de  pre- 
deftinado. 

x. 

OInílgne,eReal  Moftciro  de  Odivellas,  no  termo  de 

Lisboa,  cm  numero  de  Religiofas,  edifícios,  ren- 
das ,  e  privilégios  ,  hc  o  mais  celebre ,  que  tem  a  Religião 

de  São  Bernardo  nefte  Reyno.  Foi  fundação  ddRcy  Dom 
Diniz,  a  que  deu  principio  no  anno  de  1195.  e 
lhe  deu  tanta  preíTa ,  que  nefte  dia  de  1296.  comeííarão 
as  Religiofas   com  a  lua  primeira  Abbadeça  Dona  Elvira 

Fer* 
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Dia  i.  Fernandes  a  fazer  nelle  a  vida  regular,  e  o  culto  Divino, 
Março  5ae  °b'crvarã°  ,  c  continuarão  fempre  com  grande  per- 

'  feição,  c  louvor.   Do  mefmo  Moílciro  jà  diflemos  em  ou- tro dia  27.  de  Fevereiro. 

SEGUNDO  DE  MARCO. 

I.  SaÕ  Lúcio  Bifpo,  e  Martyr ,  e  feus  companheiros. 
II.  Saô  Paulo  Bifpo ,  e  Confeffor. 
III.  Bauúfmo  da  Princeza  Dona  If abei, filha  do  Príncipe  D. Pedro  \ 

IV.  Entra  Ga/par  de  Mello  e  Sampaio ,  ã  foiça  de  arma* , 
a  Cidade  de  Por. 

V.  Naufrágio  do  Galeaô  Santo  Alberto ,  e  incêndio  da  Não 
Chagas. 

VI.  Idades  largas. 

1. 
ADECERAM  martyrio  nefte  dia  ,  São  Lucío 

Bifpo,  e  feus  companheiros,  Abfolonio  ,  Lar- 
go ,  Heràquio  ,  e  Primitivo  ,  na  Cidade  de 

Britonia,  íuuada  antigamente  na  Província  de 
Entre  Douro  ,   e  Minho  ,  imperando  Nero: 

Anuo  de  66. 

11. 

SAõ  Paulo  Bifpo  deMèrida,  Varão  de  ExcellcntiíTimas 
virtudes  ,   paííou  nefte  dia  a  gozar  os  premios  de  ieus 

grandes  merecimentos,  anno  de  56%. 

iii. 

NO  mefmo  dia ,  cm  Sábado  de  tarde,  anno  de  160*9. 
fe  celebrou  naCapella  Real  o  Bautifmo  da  Serenifli- 

ma  Princeza  Dona  Ifabel  ,  filha  do  Príncipe  Dom  Pedro, e  da 
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e  da  Rainha  D.Maria  Franciícalfabel  deSabcya:Foi  Padri-  Dia  2. 
nho  ElRey  ChriftianiiTimo  por  feu  Embaxador  o  Abbade  de     "e 

S.  Romayn.Levoua  4  Pia  o  Duque  de  Cadaval:  OSaleyro  o      l  y  ' 
Marquez  de  Niza  :  a  vela  o  Marquez  de  Fontes:  o  maçapaõ  o 
Marquez  de  Marial  va:Foi  a  Princeza  debaixo  de  Palio,  como 

he  coftumejCujas  varas  levarão  os  Condes  de  Obidos,do  Pra- 
do, e  da  Ericeira  ,  e  o  Viíconde  de  Viila  Nova  da  Cei  veira  : 

Celebrou  o  bautifmo  o  Bifpo  de  Targa ,  eleito  Arcebifpo  de 
Braga,  D.  Franciíco  de  Souto  mayor. 

IV. 

PElos  annosde  1614.   padeciaõ  grande  diminuição  os 
intereces  da  noíía  Praça  de  Dio  ,  fendo  culpados  nefta 

perdaos  moradores  da  Cidade  de  Pòr  ,  ainda  que  diftantes 

quarenta, legoas  huma  da  outra.  Faltavaõ  elles  a  varias  con* 

diçoens  ,  a  que  fehaviaõ  obrigado  com  temor  das  ncíías  ar- 
mas ,  que  agora  deíprezavaõ ,  fiados  na  protecção  do  Moi 

gor ,   a  quem  de  novo  renderão  vaiTallagem  ;   Mas  qada  lhe 

valeu  para  íe  livrarem  docaftigo,  que  mereciaõ:  Defem- 
barcou  naquellas  áreas  Gafpar  de  Mello  eSampayo,  com 

bom  Qumero  de  Portuguezes,  enaõ  pequeno  rileo,-  Porque 
era  precizo  paííarem ,  hum  a  hum  ,  os  navios ,  pela  efti  eiteza 

da  barra,  e  foraõ  combatidos,  defdc  as  margens ,  com  chu- 
veiros de  bailas,  e  frechas.    Mas  vencido  elte  impedimento 

com  maravilhofa  conftancia,  pofto  que  perdemos  dezoito 
homens,  foraõ  efcaladas  as  muralhas,  centrada  a  Cidade, 

Em  huma  praça  ,  oosfahiraõ  quatro  mil  bárbaros,  e  allife 
diíputou  a  batalha  com  inílgnes  provas  de  valor  ,  de  huma, 
e  outra  parte.    Inveílio  hum  foldado  noíío  a  hum  Mouro, 

que ,  com  acçoens  galhardas,  fe  eftremava  entre  os  mais,  e  o 

atraveçou  com  a  lança  ,  e  o  Mouro  correndo  por  ella  fe  lan- 
çou ao  Portuguez,  que  efteve  em  grande  perigo  de  fer  morto, 

íeo  não  foccorrerão  os  companheiros  j  Tal  era  o  valor  ,  ou 

a  defefperação  dos  defenfores,  mas  cederão,em  fim,  ao  vigor 
da  noífi  expugnação,  e  nos  deixarão  a  Cidade  nas  mãos ,  a 

qual  logo  foi  laqueada,  e  logo  entregue  ao  fogo,  e  por  haver 
ncila  muitos  materiaes  aromáticos,  fe  vio  o  melmo  fogo  (co- 

mo cmaplaufo  da  vitoria)con  vertido  juntamente  em  caçou- 
las,e  luminárias.  Bbb  V. 
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Dia  2. 

de  y 
Março.  T  * 

O  mefmo  dia,anno  de  1587.  deu  â  cofia  ,  na  ter- 
ra chamada  do  Natal ,  o  Galeaõ  Santo  Alberto  :  Vi- 

nha da  índia,  e  teve  muito  profpera  viagem  até  o 
Cabo  de  boa  Efperança  a  mas  nelle  achou  os  ventos  taõ 

contrários,  c  os  mares  taõ  grandes,  que  fem  poder  fuf- 
tentar  o  pezo  da  agoa ,  que  bebia  por  muitas  boccas ,  foi 
precifo  arribar  fobre  a  dita  terra  ,  onde  fe  fez  em  peda- 

ços ,  com  morte  de  alguma  gente  :  Os  que  efeaparaõ  ,  fe 
detiveraõ  algum  tempo  naquelles  bárbaros  rochedos, re- 

colhendo o  que  o  mar  lhe  lançava ,  como  por  efmola  , 
das  relíquias  doGaieaõ.  Prevenidos,  como  melhor  pude- 
raõ  ,  c  eleito  por  Capitão  de  todos, Nuno  Velho  Pereira, 
Fidalgo  de  grande  authoridade  pela  fua  peíToa  ,  c  pelos 
grandes  íerviços  ,  qu«  havia  feito  a  EIRey  no  Eftado  da 
índia  ,  principalmente  no  governo  de  Malaca.  Começa- 

rão a  caminhar  ,  metendo-fc  pelo  Sertão  dentro  ,  por  fu- 
girem das  boccas  dos  Rios  ,  que  nellas  fe  fazem  in- 

vadiaveis.  Mas  fe  íe  evita  efte  impedimento ,  encontraõ- 
fc  outros  naõ  menores  :  Porque  de  força  fe  haõ  de  ven- 

cer ferras  altiffimas ,  em  que  naõ  ha  ,  ou  fe  naõ  acha  ca- 
minho ,  nem  carreira  ,  e  fc  haõ  de  atraveçar  dezertos ,  on« 

de  fe  naõ  topaõ  mais  que  feras ,  e  penhas,  e  cafres  mais 
duros ,  e  mais  cruéis ,  que  cilas  ,  e  Rios ,  e  lagos  ,  que 

fe  paííaó  com  grande  perigo ,  e  em  outras  partes  fe  pa- 
dece tanta  falta  de  agoa ,  que  perecem  à  fede ;  e  quaíi  fem- 

pre  à  fome.  Todas  eftas  calamidades  ,  e  miferias  pade- 
ceo,  e  venceo  Nuno  Velho  com  feus  companheiros,  aos 
quaes  a  prudência  ,  c  refpeito  daquelle  Fidalgo  confervou 
unidos ,  e  conformes ,  e  fobre  muitos  dias  de  trabalhofa 
viagem  ,  chegarão  finalmente  á  Ilha  de  Inhaca  ,  onde  , 
com  duplicada  felicidade,  acharão  hum  navio  Portugucz. 
Dizemos  felicidade  duplicada ,  porque  huma  foi  acharem 
alli  navio  da  fua  Naçaõ  ;  A  outra  ,  porque  a  chegarem 
hum  dia  mais  tarde  ,  já  nao  achanaõ  o  dito  navio ,  por 

eftar  preparado  para  partir  no  mefmo  dia  em  que  chega» 
raõ 5  Nelle,  íe  meteo  Nuno  Velho, e a  mayor  parte  dos fcUS 
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feus  companheiros,  os  quaes  fe  fizeraõ  na  volta  de  Mo-  Diaá. 

çambique  ,  aonde  chegarão  a  falvamento,-  Mas  a  fortuna  e 

outra  vez  adverfa ,  os  deftinava  (  como  logo  veremos  )• 
para  mayores  tribulaçoens  Os  que  naõ  couberaõ  no  na- 

vio,  tratarão  de  ir  por  terra  na  volta  de  Sofala,  mas  co- 
mo lhe  faltava  a  conduóta  de  hum  prudente  Capitão  ,  fe 

defavieraõ  logo  entre  íi ,  e  fe  defeompuzeraõ  com  os  ca- 
fres de  maneira,  que  ás  fuás  mãos  foraô  mortos  quaíi  to* 

dos.  Os  d«  Nuno  Velho  ,  depois  de  defeançarem  alguns 
mezes  em  Moçambique  ,  fe  embarcarão  na  Náo  Chagas 

para  o  Reyno,  e  quando  já,  febre  as  Ilhas  dos  Aífores, 
eomeçavaõ  a  refpirar,  quaíi  com  os  ares  da  amada  Pátria, 
foraó  acometidos  de  trez  Fragatas  Inglezas  ,  e  fe  travou 
hum  horrendo  confli&o  ,  que  durou  muitas  horas  ;  No 

fim  das  quaes,  vendo*fe  os  inimigos  com  grande  perda, 
caufada  ncSles  pelo  Galeão,  lhe  puzeraõ  fogo,  que  fe  ateou 
irreparavelmente  :  Foraõ  laftimofiflimos  os  efpectaculos 

daquelia  horrenda  tragedia:  Eraõ  quaíi  feifeentos  os  Por- 
tuguezes  ,  em  que  entravaõ  peííoas  de  dirTerentes  calida- 
des ,  fexos ,  e  eftados  ,  e  todos  fe  virão  em  hum  inftan- 
te  cercados  por  todas  as  partes  do  immenfo  pego  do  Oc- 
ceano  ,  e  ao  mefmo  tempo  acometidos  furioíamente  do 

fogo,  e  fem  alguma  eíperança  de  remédio,  porque  osln- 
glezes  ,  raivozos  do  feu  eílrago  ,  e  da  noíía  refiftencia  ,  naõ 

queriaõ  acodir  aos  que  perecião,  e  lutavao  ao  mefmo  tem- 
po com  o  mar ,  e  com  a  morte  ,  por  mais ,  que  com  vo- 
zes fentidiííimas  lhe  pediaõ  fuecorro.  Acudirão  fóaNuno 

Velho,  e  a  treze  peífoas  mais,  que  fuftentando-ic  fobre 
huma  entena  ,  lhe  moítravao  bizalhos  de  diamantes ,  fen- 

do mais  poderoía  nelles  (  como  coftuma  em  peitos  vis  ) 
a  ambição,  que  a  piedade. 

vi. 
NEfte  dia  doanno  1728.  faleceo  na  FregueziadeSão 

Theotonio,   termo  da  Villa  de  Odemira,  hum  ho- 
mem, chamado  de  alcunha  o  Sarilho,  em  idade  de 

cento,  e  dezoito  annos  ,  havendo  fido  caiado  noventa,  c 
dous  ,   e  fobre  vivendo-lhe  ainda   fua  malhcr    com  fi- 

Bbb  ij  fhas, 



3  8o  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  2.  lhas ,  que   moftravão  mais  idade  ,  que  a  mãy. 
e  Também  neíle  mez  de  Março  do  meimo  anno  de 

1728.  faleceo  no  Morteiro  de  São  Bento  da  Cidade  de 

Vizeu  huma  Religioía,  chamada  Francifca  Bautifta,em  ida» 
de  de  cento  e  vinte  annos  -}  havendo  logrado  íempre  boa  dif- 
poíiçao  atè  a  doença  ,   que  precedeo  à  lua  morte. 

TERCEIRO    DE    MARCO. 

I.   Recefuinto  Abbade. 

IL   Saõ  feltx  ,  e  feus  companheiros  Martyres. 
III.  Nafce  o  Infante  D  Luiz  afilho  delRey  D.Manoel. 
I V.  Conqutfta  Sebafitaõ  Gon/alves  Ttbao  a  Ilha  de  Sundiva. 
V.  0  Famofo  Pedro  Galego. 

I. 
ECESU1NTO  Abbade  do  Convento  de  Saô 

Martinho  de  Sande  ,  na  Dioceí]  dt  Braga  ;  Va- 
rão efclarecido  da  Ordem  de  Saô  Bento  em 

Portugal.   Foi  iníigne  Poeta  ,  e  Orador  ,como 
o  teftemunhaõ  as  cartas,  que  eferevia  a  Santo 

Ildefonfo  ,  cheyas  de  erudição  ,  e  piedade  y  E  o  elegante 
Poema  ,  que  compoz  em  louvor  de  Santa  Engracia  ,  e  feus 
dezoito  companheiros:  Paliou  neíle  dia  a  mejhor  vida  no 
anno  de  668. 

11. 

EM  Évora ,  padecerão  martyrio  ,  neíle  dia  ,  Saõ  Félix ,  e 
feus  companheiros  Luciolo ,  e  Euzebio  ,  imperando 

Diocleciano,  e Maximiano,  noanno  de  300. 

N 
III. 

Omefmodia,  anno  de  iyo6\  nafceu  na  Villa  de  A- 
brantes  o  Infante  Dom  Luiz ,  filho  fegundo  delRey 

Dom 
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Dom  Manoel,  c  da  Rainha  Dona  Maria  ,  Príncipe  de  cicia*  Dia  *• 

rccidas  prendas,  e  virtudes,  como  em  outro  dia  diremos.      Marça 

T^^  27.deNo- 
±  y  .  vembro. 

vereiro. POr  morte  do  foberbo  Mouro  Fatecão  (  de  quem  emi.de  Fc- 

outro  lugar  falíamos  )  entrou  a  dominar  a  lha  de  Sun. 

diva  hum  irmão  feu  ,  o  qual  prevendo,  que  os  Portugue- 
sas capitaneados  deScbaítiaõ  Gonçalves  Tib3o  ,   e   pouco 

antes  vitorioíos  ,    pod.riaõ  intentar   a  conquiíta   da  mef- 
ma  Ilha,   íolicitou  os  íoccorros    dos  Príncipes   confinan- 

tes, e  confeguindo  o?  que  julgou  neceíTarios   para  a  íua 
defença  ,   eíperava  confiado  os  erfeitos  da  nolTa  refolução;  E 

tal  foi  ella  ,  que  encheu  de  terror  ,e  de  aíTombro  a  todo  o  O- 
riente.    Achava-fe  Sebaíliaõ  Gonçalves  com  quarenta  em- 

barcaçoens  de  pouco  porte  ,  mas  guarnecidas  de  quatrocen- 
tos Portuguezes  eícolhidos,  e  com  efte  poder  navtg»  u  na 

volta  deSundiva.    Aodrfembarcar  nefte  dia  ,  annode  ióoo. 

o  eíperavaõ  os  Mouros   em  bem  formados  efquadroens , 

mas  naõ  podendo  fofrer  o  ardor  com  que  forão  carrega- 

dos ,   fe  accolherao  á  Fortaleza  ,•  Sobre  ella  fe  alojarão  os 
noííos  ,  e  proíeguindo  os  combates,   a  entrarão  finalmen- 

te com  a  eípada  na  mão  ,  obrando  cítupendas  proezas ,  e 

fazendo  hum    horrível  eítrago    em  tudo  o  que  enconcra- 
vão  diante:  Naõ  ficou  Mouro  vivo  na  Fortaleza  ,  nem 

na  Ilha,   porque  os  gentios  da  terra  os  entregarão  ao  nof- 
focutello,  e  livres  daquJla  oprcííaõ  ,   renderão  obediên- 

cia aoTibao  ,   o  qual  por  efte  modo,   em  poucos  dias,  le 
vio  lenhor  de  hum  grande  Eftado ,   com  mais  de  mil  Vaf- 
lalíos  Portuguezes  ,    mais  de  dous  mil  homens  de  armas 

naturaes  da  terra  ,  mais  de  duzentos  cavallos  da  fua  guar* 
da  ,  e  mais  de  oitenta  embarcaçoens  bem  artelhadas ;  Abrio 

o  comercio,   inftituhio  Alfandega,  onde  lhe  pagavão  di- 
reitos das  fazendas,  que  entravão,  e  lahiao:   Os  íeus  pre- 
ceitos eraõ  as  leys  a  que  obedeciaõ  todos :   A  fua  vontade 

de  Príncipe  independente  ,  e  foberano  ,  arbitro   dos  cir- 

cunviíinhos,  ligando-fe  com  horas,  e  guerreando  a  outros; 
Cazou  com  a  irmã  de  hum  delles  ,  que  veyo  valer-fe  da 

fua  protecção  concra  outro,  que  o  opprimia  ,  c  morren- 
do-lhe 
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Dh  $.   do -lhe  em  cafa,  lhe  ticaraõ  nella  os  Teus  thezouros,  que 
-.         eraõ  riquiffimos,  com  que  íe  remontou  novamente  alua 

'  reputação  ,•    Mas  eftes  monftros  raros  da  fortuna,  iaõ  os 
que  mais  fedo  experimentaõ  as  voltas  da  lua  variedade , 
como  em  outro  lugar  veremos. 

v. 

REynando  era  Portugal  Dora  Joaõ  III.  pelos  annos  de 
1J46.  vivia  na  famola  Villa  deVianna  do  Minho, 

hum  Mancebo  nobre  ,  e  de  grandes  brios ,  chamado  Peio 

Galego.  Acodiaõ  outros  da  mefma  Villa  a  fuacaza,  a  to- 
mar liçoens  da  efpada,  e  de  outros  exercícios,  que  ler  vem 

ao  valor,  de  que  Pêro  Galego  era  grande  Meítre  j  E  pare- 
cendo-lhe,  que  nelles  tinha  já  diícipulos,  capazes  de  qual- 

quer empreza  ,  lhe  diííe  :  Que  era  tempo  de  fe  refoherem  a 
fahtr  daquelie  canto  3  onde  pajfavaõ  a  vtda  ociojamente  :  Qj  e 
o  Mundo  era  largo ,  elles  moços ,  e  deftemtdo* ,  e  que  dejle  fe 
namorava  a  fortuna  ,  je  a  fabiao  bufear  :  Que  naõ  lhe  era 
difitultofo  comprarem  huma  embarcação  ,  e  dtfcor retém  com 

e lia  pelas  cofias  de  Hejpanha  ,  onde  poder  tad  achar  muitas  oc~ 
cafaens  de  honra  ,  e  de  proveito.  Bailarão  eftas  breves  pala- 

vras, para  convirem  todos  na  propofta,  e  concorrendo  ca- 
da hum  com  o  que  pode  ajuntar,  comprarão  huma  caravel- 

la  .que  guarnecerão  com  quatro  peças  de  ferro,  e  preveni- 
dos de  armas ,  e  muniçoens ,  íem  darem  noticia  a  pays  i  nem 

aparentes,  íahiraõ  huma  madrugada  ,  ao  mar  largo.  Eraõ 

trinta  além  dos  marinheiros  :  Engolfados  os  novos  Argo- 
nautas, não  tardou  muito,  que  naõ  íe  encontralftm  com 

hum  navio  de  Mouros  (  a  eftes  principalmente  buicavaõ,) 
e  travarão  com  elles  huma  brava  contenda  ;  Abordaraõ-fe 
huns,  e outros,  e  os  Portuguezes  com  a  eipada  na  maõ  , 
obrando  maravilhofas  proezas ,  entrarão  o  navio  ;  E  final- 

mente o  renderão ,  com  morte  de  treze  inimigos,  os  mais 

foraõ  metidos  ao  grilhão  ,  c  repartidos  pelas  duas  embar- 
caçoens  fe  fizeraõ  na  volta  do  Algarve.  No  porto  de  Sa- 

gres venderão  a  caravella  ,  e  fornecerão  o  navio  das  coufas 
necefíarias,  e  alli  felhe  ajuntarão  quinze  mancebos  daquella 
terra  ,  que  eftimuUdos  do  brio  dos  Viannezes ,  os  quizeraõ 

feguir 
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feguir.   Sahiraõ  ao  mar  outra  vez ,  e  embocando  o  Eftreito,  Dia  3. 
navegarão  a  Levante,  c  em  varias  paragens  daquelle  cli-     de 

•         -  .  ~  \a  n- •  J      Março, ma ,  tiverao  muitos  encontros  com  Mouros ,  e  Turcos,  dos 

quaes  íempre  fahiraõ  vencedores,  tomando  grandes  prezas, 
no  que  gaftaraõ  trez  annos.  Voltavaõ  já  para  a  pátria,  quan* 
do  huma  tempeftade  os  f,z  arribar  a  Cadiz.  Achava-íe  na- 
quelle  Porto  a  Armada  Real  de  Caítella ,  de  que  et â  Gene- 

ral ofamofo  Pedro  Navarto.    Naõ  abaterão  os  Portugue- 
zes  a  bandeira  ,  oufoíTe  exceíío  de  prefunçaõ,  ou  [  o  que 
he  mais  certo]  falta  de  noticias  do  ifty lo  militar,-  Come- 

çarão a  correr  os  recados  de  parte  a  parte  ,  iníiftindo  o 
General  Caftcihano  ,  em  que   fe  abateífc  a  bandeira,  c  o 

Capitão  Portugucz  ,cm  que  a  não  havia  de  abater  j  Vie- 
raò  às  armas  ,    e  o  mefmo  Pedro  Navarro  fahio  na  Galé 

Capitania  ,  mais  a  caftigar  ,  que  a  vencer  aquclles  pou- 
cos homens,   tidos  já  ,  e  havidos  por  loucos  ;  Mas  Pêro 

Galego  lhe  aíí.ftou  huma  tal  carga  de  ai  telharia,  que  lhe 
encheu  a  Galé  de  mortos  ,    e  feiidos  ,  entrando  ntíles  o 

naefmo  Pedro  Navarro  ,  que  recebeo  huma  ferida  grave  ; 
Com  que  ,  á  viíla  deíla  chamada  loucura  Portugueza,  fe 
voltarão  muy  fezudos   os  Caílelhanos  ,  c  Pcro  Galego  ,   e 
íeus  companheiros,  largando  todas  as  velas  ao  vento,   e 
dando  repetidas  cargas ,  le  fizerão  na  volta  de  Vianna,  aon* 
de  forão  lograr,    na  póíTe  de  muitas  riquezas,  que  havião 
adquerido ,  os  frutos  dos  íeus  trabalhos.   Por  parte  de  Caí- 

tella ,  fe  fez  queixa  a  Portugal  da  infolente  reíoluçaò  de 
Pêro  Galego,  mas  EIRey  ,  dando  apparencias  de  o  cafti- 

gar, na  realidade  lhe  fez  mercês.  No  rcíhmte  de  (ua  vi- 
da, foi  Pcro  Galego  muito  eftimado  dos  (cus  Viannczes, 

e  não  menos  das  principaes  peífoas  de  todo  o  Reyno,  que 
de  diverfas  partes  delle  ,   hiaõ  a  Vianna,  fó  a  verem  hum 
homem  ,  que  deu  em  toda  Hefpanha  hum  taõ  eftrondo- 
fo  brado, 

v>- QUAR- 
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de 

Março. 

384 ANNO  HISTÓRICO 

QUARTO    DE   MARCO. 

I.  SaÕ  Arcádio  Bi/p  o  ,  e  Martyr. 
II.  Jorge  de  Cabbedo  de  Vajconcelks, 
III.  O  Infante  Dom  Fernando  ,  filho  delRey  Dom  Sancho  /. 

IV.  Derrota  Ruy  Freyre  de  Andrade  a  EIRey  dasSarcetas. 
V.  0  fenhor  Dom  Aharo. 

VI.  Nafce  o  Infante  D.  Henrique  , filho  delRey  D.  Joaõ  I. 
VII.  Erecção  do  Bi/pado  do  Gr  ao  Para, 

1. 

ESTE  dia  padeceo  martyrio  ,  no  anno  de  fetfenta, 
o  glorioío Santo  Arcádio,  Difcipulo  do  Apoftolo 
Santiago  ,  Bifpo  da  antiga  Juliobriga  ,  agora 
Bargança  cm  Portugal. 

11. 

JOrge  de  Cabbedo  de  Vafconcellos,  illuftre  em  Tangue, 

illúftriflimo  em  letras :  Por  ellas  íbbio  aos  mayores  em- 
pregos, de  Dezembargador  do  Paço,  Chanceller  mor 

do  Rcyno,  até  fer  do  Confelho  do  Eftado  em  Madrid  nas 

dependências  de  Portugal.  Aííiftio  á  compofíçaõ  das  Or- 
denaçoens  ,  na  forma  moderna  ,  cm  que  hoje  as  vemos , 
e:  foi  hum  dos  Miniftros  ,  que  as  aííinaraô.  Imprimio  dou- 
tifljmos  volumes,  que  fahiraô  a  luz  com  apreço  univerfal, 
e  outros  ,  que  ainda  fe  confervaò  manuferitos.  Faleceo 
nefte  dia  ,  anno  de  1604. 

iii. 

O  infante  Dom  Fernando  ,  filho  II.  dos  Reys  de  Portu- 
gal Dom  Sancho  I.  e  Dona  Duice,  foi  hum  dos  vale- 

roioí  Capitães  do  ícu  tempo.  Cazou  com  joanna  filha  de 

Balduíno,  Emperador  de  Conftantinopla,  e  fenhora  proprie- taiia 
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taria  dos  Eftados  de  Flandesj  Nas  guerras  (  que  entaõ  ar- Dia 4» 
diaõ  )  catre  França  ,  e  Inglaterra  ,    fc  declarou  contra     "e 

França,  c  foi  hum  dos  primeiros  Generais  na  batalha  de    a  *  ' 
Bovinas ,  na  qual  governava  a  ala  direita ,  e  Reginaldo, 
Conde  de  Bolonha ,  a  eíquerda  j  Da  parte  contraria  ,  fe 
achava  Felippe  Auguíto  Rey  de  França  ,   e  o  Duque  de 
Borgonha:  Difputou-fe  a  batalha  com  grande  ardoí ,  efi* 
cou  pelos  Francezes  a  vitoria  ,  e  o  noíío  Infante  priíio- 
neiro  ,   havendo  obrado  tacs  proezas  ,   que  os  feus  mef- 
mos  inimigos  as  admirarão  então  ,    e  elereveraõ  depois. 

Foi  levado  a  Pariz ,  onde  EIRey  Felippe  o  teve  em  pri- 
zaõ  muitos  annos.   Confeguio  liberdade  em  tempo  de  Saõ 
Luiz  ,  por  mediaça5  da  Rainha  Dona  Branca  ,  mãy  do 
meímo  Santo  ,   ao  qual  naõ  foi  inútil  efta  generoíidadc  : 
Porque  na  rebelião ,  c  guerras ,  que  contra  ellc  (  fendo 
ainda  menino  )  moveu  Felippe  ,  Conde  de  Bolonha  ,  o 
noflb  Infante  fahio  cm  fua  defença,  com  poderoía  maõ, 
e  fez  tantas  hoftilidades  ,  aos  eíhdos  do  Conde  ,    e  lhe 

conquiUou  tantas  Praças,  que  o  conftrangeo  a  reconhe- 
cer os  feus  erros  ,  e  a  pedir  perdão  delles  ,  rendido  aos 

pés  delRey.  Teve  depois  guerra  com  Henrique,  Duque  de 
Barbante,  e  vindo  a  batalha,  o  venceo,  elevou  prezo  a 
Flandes,  PafTou,  depois,  a  compor  grandes  turbulências, 
que  ferviaõ  no  Condado  de  Naranr,  excitadas  por  Hen- 

rique de  Luxemburg  ,  onde  ganhou  muitas   Praças  por 
aífalto,  muitas  por  citio ,  c  a/íim  reduzio  á  fogeiçaõ  an- 

tiga todo  aquelle  Paiz.  Nao  fó  foi  famofo,  e  infigne  nas 
operaçoens  da  guerra,  fe  naõ  também  nas  direcçoens  do 
Eftado  ,  de  que  deu  illuftriílimas  provas  em  repetidas  ,  e 
apertadas  occafioens.    Faleceo  cm  Noien  nefte  dia,  anno 
de  1233.    Teve  da  Condeça  fua  mulher  huma  fó  filha, 
que  durou  pouco ,  e  paííaraõ  os  Eftados  de  Flandes  a  ou- 

tra irmã  da  mcfma  Condeça.  Veja-fe  o  que  fe  diz  no  pro- 
logo do  íegundo  tomo  num.  8. 

E 
IV. 

NtreosReys,  oa  Régulos,  da  vaftiflima  Província 
do  Malavar,  que  coafinavaõ  com  a  noffa  Fortaleza 

Ccc  de 
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Dia 4,  de  Damaõ  ,  era  hum  o  Rey  das  Sarcetas ,  de  pouco  por- 
^e  te  na  extençaõ  dos  Eítados ,  mas  muito  para  temer  ,  pe- 

ar^°'Jo  íitio  delles,  porque  lhos  cobrira  a  natureza  de  huns  ef- 
peífos  bofques  de  certas  arvores,  defendidas  de  tantos,  taõ 
fortes  ,  e  taõ  agudos  efpinhos  ,  que  faziaõ  impoífívcl  a 

pafíagem  aos  que  ignoravão  as  varedas  oceultas  ,  e  pou- 
cas ,  que  alli  havia  j  Por  cilas ,  fahiaõ  os  inimigos  a  ta- 
lar a  noífa  campanha  ,  em  grande  prejuízo  dos  morado» 

res  de  Damaõ  ;  E  fe  eraõ  bufeados  dos  Portuguezts,  aco- 
Ihiaõ-fe  ao  inacceííível  das  fuás  brenhas  ,  que  lhe  ferviaõ 
de  muros  ,  e  os  efpinhos  de  lanças.  Era  entaõ  famofo  na 

índia  íRuy  Freire  de  Andrade  ,  e  defejando  reprimir  as 
hoíiiiidadcs  ,  que  fe  temiaô  daquelle  Mouro  ,  e  vingar  as 
jà  feitas  ,  fe  refolveo  a  huma  ,  e  outra  coufa  ;  Obílava  , 

porem  ,  a  dificuldade  do  íitio  ,•  Mas  o  Freire  ,  que,  co- 
mo infigne  Capitão,  ufava  igualmente  da  induftria  ,  e  da 

força ,;  ceve  modos  de  defcobrir  os  lugares  ,  por  onde 
aquelles  matos  fe  podiaó  penetrar,  e  fabendo,  que  huma 
boa  parte  dos  inimigos  fe  achava  entregue  ao  deícuido  , 

na  confiança  ,  de  que ,  nem  com  os  penfamentos  pode- 
riaõ  chegar-ihe  os  Portuguczcs,  deu  fobre  elles  na  madru- 

gada deite  dia  ,  anno  de  1613.  e  logrou  hum  dos  mais 
lelices  iucceííos  %  que  fe  viraõ  naquellas  regioens  $  Porque, 

íem  perder  hum  homem,  derrotou  inteiramente  aos  ini- 
migos, com  morte  de  qaaíi  todos.  Animou-fe  hum  ,  ar- 

mado deefpada,  e  rodela  a  inveftir  o  Freire  ,  mas  achou 

no  feu  braço  hum  dos  golpes  ,  que  fe  fingem  nas  híílo- 
rias  fabuloías  >  porque  de  hum  revéz  ,  colhendo  o  pela 

cintura,  o  cortou  pelo  meyo,  ficando-lhe  prezas  as  duas 
partes  pela  pele  fobre  o  efpinhaço.  Recolherão  fe  os  noíTos 
com  muitas  riquezas ,  que  os  Mouros  haviaõ  roubado  em 

muitos  annos,  e  perderão  em  huma  hora,  e  ficou  íquel- 
le  Rey  taõ  humilhado  ,  e  taõ  temerofos  os  íeus  Vaííal^ 
los,  que  naõ  perturbarão  mais  a  noíla  quietação  .  antes 
folicitaraõ,  e  confeguiraõ  a  noíía  amifade. 

V. 
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Dia  4. 

V  « 

Marçõi 

OM  Álvaro  de  Portugal  [  aquém  chamarão,  como 
por  antonomafia  ,  o  fenhor  Dom  Álvaro  )  foi  filho  de 

Dom  Fernando  II.  Duque  de  Bargança ,  e  da  Duqueza  Do- 
na Joanna  de  Caftro :  Foi  fenhor  de  Tentflgal  ,  do  Cadaval, 

c  de  outras  terras ,  Regedor  dajuftiça,  e  Chanceller  mor 
do  Reyno ,  cargos  naquellc  tempo  de  fumma  reputação. 
No  congreíío  cm  que  os  fenhores  da  cazâ  de  Bargança  fe  a» 
juntarão  a  difpor  o  modo,  com  que  poderiao  defender  os 
feus  privilégios,  de  que  os  queria  defpojar  ElRey  D.  Joaõ  ÍL 
propoz  o  Marquez  de  Monte  mòr ,  e  fe  esforçou  a  perfuadir, 

que  deviaõ  ievantar-fe  contra  o  mefmo  Rey  com  publica 
conjuração ;  Mas  feu  irmaõ  Dom  Álvaro,  ainda  que  de  me- 

nos annos ,  de  juizo  muito  mais  maduro  ,  fe  lhe  oppoz  com 
vivas  razoens,  e  concluio,  dizendo  :  Que  o  cafo  de  íe ar- 

marem contra  ElKcy  ,  fó  podia  praticaríe ,  largando  primei- 
ro os  Eftados,  que  poíTuiaõ  em  Portugal, edelnaturalizando- 

fe  folemnemente  do  mefmo  Reyno  ,  porque  fó  aíTim  fe  livra- 
riaõ  da  nota  de  traidores  j  Com  que  fe  defvaneceraõ  ,  por 
entaó,  os  temerários  projeótos  daquella  junta.  Quando  fe 
defcobriraõ  eftes  tratos,  fabendo  ElRey ,  que  Dom  Álvaro 
ie  havia  portado  com  boas  attençoens  a  quem  era  ,  e  que 

havia  reportado  o  furor  do  Marquez  ,  lhe  concedeu  licen- 
ça [que  Dom  Álvaro  lhe  pedio)  para  fahir  fora  do  Reyno, 

com  a  condição  de  que  naõ  paraífe  em  Caftellaj  Erão  ifto 

ciúmes  políticos ,  que  ElRey  Dom  Joaõ  fempre  teve  delRey 
Dom  Fernando ,  e  da  Rainha  Dona  Ifabel ,  prima  com  irmã 

do  mclmo  Dom  Álvaro  ;  O  fim  ,  ou  pretexto  ,  com  que  fa- 
hio  do  Reyno,  era  ir  vifitar  os  lugares  Santos  dcjerufalem, 
para  divertir,  ou  eíquecer  (como  elle  dizia  )  com  aquella 
peregrinação  ,  e  aufencia,  o  fentimento  da  morte  do  Doque 
feu  irmão  ,  e  defterro  dos  feus  fobrinhos  -t  Mas  como  naõ 
caminhaííe  por  Caftella  com  a  preça ,  que  ElRey  queria ,  o 

alcançou  hum  recado  feu  ,  ameaçando*o  com  a  perda  de 
todos  os  feus  bens,  fe  naõ  trataíTe  de  fahir  logo  dos  confins 

de  Heípanha.  Entaõ  Dom  Álvaro ,  cheyo  de  gencroíos 
brjos ,   lhe  mandou  dizer  :   Que  em  quanto  fua  Alteza  o 

Ccc  ij  mandara 
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Dia  4.  mandara  y  fem  outra  obrigação  mais,  que  a  do  [eu  Real pre* 
M  çeito  fhe  havia  obedecido  ,e  determinava  obedecer ,  como  atélli 

'fizera  y-  Ma}  ,  que  pois  agora  acrefçentava  a  cominação  da 
perda  da  fazenda ,  defia  naõ  fazia  ca/o  ,  e  que  podia  fua  Al- 

teza fazer  delia  o  que  lhe  pareceffe ,  que  elle  também  faria  o 

mefmo  da  fua  peffoa-,  E  logo  tomou  a  nova  refoluçaõ  (  fe 
naõ  foi  efta  a  primeira,  com  que  fahio  do  Reyno)  de  ir 

(corno  foi )  para  a  Corte  dos  Reys  Catholicos ,  os  quaes  o 

receberão  com  íingulariíiima;  honras,  como  a  couía  tan- 
to  fua  ,e  o  íízeraõ  Prefidente  do  Confelho  Real ,  e  leu  Con- 

tador mòr ,  e  Alcayde  morde  Sevilha  ,  ede  Andujar ,  elhe 
deraõ  o  Eftado  deGelves.  Por  morte  delRey  Domjoaõlhe 

reftieuio  ElRey  Dom  Manoel  os  cargos  ,  e  Eftado  ,  que  ti- 
nha em  Portugal,  e  o  nomeou  feu  Embaxador  extraordi- 

nário aos  Reys  Catholicos  para  os  ajuftes  do  feu  primeiro 
cazamento  com  aPrinceza  Dona  líabel ,  filha  dos  mefmos 

Reys.  E  fiou  da  fua  grande  actividade,  e  fingular  prudên- 
cia, outros  relevantilíimos  empregos  do  brm  publico,  de 

que  deu  completiífima  íatisfaçaõ.  Os  mefmos  Reys  Catho- 
licos profeguirão  também  nos  favores  ,  e  havendo  de  cazar 

a  Infanrc  Dona  Maria,  fua  filha  com  ElRey  Dom  Manoel, 

lhe  mandarão  a  procuração  ,  e  em  virtude  delia ,  fe  recebeo 

o  mefmo  Dom  Álvaro  com  ElRey  em  Lisboa  ,  que  foi  hu- 
ma  das  grandes  honras  ,  que  podia  lograr  hum  Vaílallo. 
Cazou  com  Dona  Felippa  de  Mello,  fiiha  herdeira  de  Dom 
Rodrigo  de  Mello,  Conde  ,  e  Alcaide  rròr  de  Olivença  ,  e 
de  Dona  Ifabel  de  Menezes,  e  tiveraõ  a  Dom  Rodrigo  de 

Mello  1.  Conde  de  Tentúgal-  Dom  Jorge  de  Portugal, 
Conde  de  Gelves,  Dona  Ifabel  deCaílro,  Condeça  de  Be- 

lalcaíar.  Dona  Beatriz  de  Vilhena  ,  Dnqueza  de  Coimbra- 
Dona  Joanna  de  Vilhena, Condeça  de  Vimiofo  }-  Dona  Ma- 

ria Manoel  de  Vilhena,  Condeça  de  Portalegre.  Faleceo  o 
fenhor  Dom  Álvaro  em  Toledo  ,  nefte  dia,  anno  de  i  504. 
feu  corpo  foi  tresladado  para  o  Convento  dos  Cónegos  da 

Congregação  do  Evangeliíta  da  Cidade  de  Évora  ,  funda- 
ção de  feu  fogro  Dom  Rodrigo  de  Mello. 

vr. 
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VI. 

389 Dia  4. 

de 
Março. 

Efte  dia  do  armo  de  1 394.  nafceo  na  Cidade  do  Por- 
j    ̂|  to  o  Infante  Dom  Henrique,  filho  de  EIRey  D.  Joaõ 

1.   c  da  Rainha  Dona  Felippa.   Foi  Duque  de  Vizen,  e^.deNo- 

Meítre  da  Ordem  de  Chrifto.  Delle  damos  noticia  em  ou-vembr0, 
outro  dia. 

vir. 

^E{lc  dia,  annode  1720.  em  huma  íegunda  feira,  em 
I  Confiílorio  o  Papa  Clemente  XI.  à  inftancia  dcl- 

Kcy  Dom  Jonõ  V.  de  Portugal  ,  feparou ,  e  deímembrou 
da  Dioced  de  Saõ  Luiz  do  Maranhão  ,  na  America  Pc  rtu- 
gueza  ,  a  terra  de  Santa  Mana  de  Belém  do  Graõ  Pará  com 

a>  dilatadas  terras  da  diia  Capitania ,  e  Ilhas  adjacentes  , 
creando-a  Cidade,  e  erigindo  nella  em  Cathedral  a  Igreja 
de  noíia  Senhora  da  Graça  com  todas  as  honras ,  infignias, 
c  pnvilegios  ,  que  gczaõ  aò  mais  Igrejas  Cathedrats  da 

Coroa  de  Portugal ,  com  a  renda  de  dous  rril  ,  e  quinhen- 
tos cruzados,  e  creou  Bifpo  para  el!a  o  Padre  Fr.  Bartho- 

lomeu  do  Pilar  ,  Rcligiofo  da  Ordem  de  njíía  Senhora  do 
Monte  do  Carmo. 

iif 

ê 

QUIN- 
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de 

Março. 

3  90 
ANNO  HISTÓRICO 

QUINTO  DE  MARCO. 

I.  Santo  Euzebio ,  e  nove  companheiros  Martyres. 
II.  Sacrilégio  atroz. 
III.  O  famofo  Nuno  da  Cunha. 
IV.  Noticia  de  outro  Cavalleiro  do  me/mo  nome. 

V.  Nafce  o  Infante  Dom  Henrique  >  filho  delRey  Dom  Afi 
finfo  Henriques, 

1. 

M  Mcdelhim  (  humà  das  cinco  Colónias ,  que 
em  tempo  dos  Romanos,  havia  na  Lufuania) 
padecerão  martyrio  ,  ntfte  dia  ,  anno  de  1  3  4. 
Santo  Euzebio,  e  nove  companheiros,  im- 

perando Trajano. 

11. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1320.  fuccedeu  em  Portu- 
gal hum  atroz  facrilegio.  Seguia  Dom  Gira!do,Bif- 

po  de  Évora,  as  partes  delRey  Dom  Diniz,  nas  conten- 
das, que  com  elle  teve  o  infante  Dom  Affonfo  feu  fiiho, 

e  fucceítor  :  E  os  creados  defte  ,  eiquecidos  do  carácter 
de  Chriftaõs  ,  e  da  lealdade  de  Vaííallos  ,  com  inteDto 
de  medrarem  na  graça  do  infante,  fe  refolveraõ  a  matar 
oBifpo,  e  com  effcito  lhe  tirarão  a  vida  a  punhaladas, 
na  Viíla  de  Eftrcmoz ,  onde  entaõ  afííftia. 

ih. 

^J  Uno  da  Cunha,  Cavalleiro  nobiliílimo  em  fangue, 
j  eemacçoens,  foi  filho  de  Triftaõ  da  Cunha,  Varaõ 

também  excellente  cm  todo  o  género  de  prendas  he- 
róicas {    de  quem  em  outro  dia  falíamos  ]  e  de  Dona  An- 

tónia de  Albuquerque  :   Deixou  os  mimos  ,  e  delicias  da 
Pátria 
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Pátria  no  verdor  dos  annos,  e  paliou  a  militar  em  Afn-Día5. 

ca  com  cem  lanças  ,  à  obediência  do  grande  Nuno  F.r-     de 

nandes  de  Attaide  ,  por  ordem  cxprelía  delRey  Dom  Ma-    àT<3 
noel :   PaíTou  depois  à  índia  com  feu  pay  ,  e  em  huma , 
e  outra  luíidiííima  paleíha ,  refplandeceo  ,    c  fobrefahio 
ventajofamente  em  gentilezas  ,  e  bizarrias  militares.    Na 

expugnsçaõ  da  Cidade  de  Oja  ,  mateu  por  fuás  mãos  ao 
Xeque,  ou  Governador  da  meima  C:dade;  Na  de  Brava, 

pelejou  com  brio,  e  alento  íempre  igual  ,   e  rendida,  e 
entregue  ao  fogo  ,  fobre  aquellas  ruinas ,  theatro  gioriofo 
do  feu  valor  ,  foi  armado  Cavalleiro  pelo  grande  Affonfo 

de  Albuquerque.   Acompanhou  ao  Vicc-Rey  Dom  Fran- 
cifeo  de  Almeida  na  empreza  de  Panane  ,  concorrendo, 

e  competindo  com  Dom  Lourenço  de  Almeida  ,  filho  do 

meimo  Vic-Rey,  e  Cavalleiro  de  elevadiílimos  efpiritos ; 
Sendo  hum  ,  e  outro,   as  delicias  de  Teus  pays ,  entaõ  fe 
reviso  nelles ,   quando  0$  viaõ  oíferecidos  com  refoluçaõ 

intrépida  aos  perigos  mayores ,  porque  entaõ  osreconhe- 
ciaõ  filhos.    Na  diciplina  de  taõ  infignes  heroes  ,   paífou 

Nuno  da  Cunha  a  for  Heroe  a  toda  a  luz  infigne.  Em  ef- 
forço,   em  prudência,  em  magnanimidade  ,  em  deíentc- 
rece ,   em  zelo  da  Religião,  e  do  ferviço  do  feu  Príncipe, 
naõ  cedii  ventagem  a  aígum  dos  grandes  homens  do  feu 

tempo.   Faltava-lhe  o  olho  direito,   perdido  em  hum  jo- 
go de  canas ;   Mas  das  prendas,  que  podem  exornar  hum 

perfeitiffinao  Varaõ  ,  nenhuma  lhe  faltava  -y  Por  ellas  o 
nomeou  ElRey  Dom  Joaõ  III.  pira  Governador  da  índia, 
e  o  foi  dez  annos,  couía  nunca  vifta  ,  nem  anres  ,  nem 

depois,  em  algum  Governador,  ou  Vice-Rey.   De  cami- 
nho entrou  ,    e  deílruio   a  Cidade  de  Mombaça  ,    cujo 

Rey  vexava  a  outros  menos  poderoíos  da  coita  de  Moçam- 
bique ,   e  aliados  noííos.    Aííolou   depois  a  Ilha  de  Beth 

com  morte  de  todos  íeus  defenfores.    Teve  guerras  com 

muitos  Reys  Aziaticos,  que,  impacientes  do  noíTo  domí- 
nio, maquinarão  a  noffa  ruina,  entre  os  quaes  ,  Soltaò 

Badur  ,   Emperador  do  Guzarate,  foi  tanto  mais  empenha- 
do, quanto  era  mais  poderofo;  Mas ,  emfim  ,  acabou  aos 

fios  da  elpada  Portugueza  ,  e  os  outro9,  fe  fogeitaraõ  ren- 
didos ,  íolicitando  com  a  fua   vaífalagem  os  feguros  da 1101T4 
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Dia  5.  noíía   protecção.     Confeguio  illuftriífimas  vitorias  ]  por 

dc     mar,  e  terra,  de  Mouros ,  e  de  Gentios:  Nas  direcçoens 

ar^°'  do  governo  civil  ,    procedeu  fempre  com  tanta  regulari- 
dade, e  juftiça,  que  fe  fez  igualmente  amado,  e  temido. 

O  grande  Affònfo  de  Albuquerque  eftabeleceo  aquellc  no- 
vo Império  fobre  trefc  folidos  fundamentos  :    Goa ,  Ma- 

laca ,  e  Urmuz  ;    O  grande  Nuno  da  Cunha  o  aíícgurou 
de  novo  com  outros  trez  ,  quaes  foraõ  as  Fortalezas  ( fa- 
moiíííimas  entaõ  )  Dio, Chalé,  e  Baçaim,  adquiridas  com 
a  fua  diligencia,  com  a  fua  induftria ,   com  o  leu  valor, 
e  difpcndio  da  fua  própria  fazenda.  Sendo  taõ  grandes  as 
acçoens  ,  c  taõ  calificados  os  merecimentos  defte  clariííi- 
mo  Varão  ,  ainda  foi  mayor  ,   e  mais  poderofa  a  inveja 
dos  emulos  ,    os  quaes  o  malquiftarão  com  EIRey  Dom 
Joaõ  III.   taõ  gravemente ,  que  mandou  hum  Corregedor 
ás  Ilhas  dos  Aflores  para  o  trazer  metido  ero  ferros.   Per- 
tendea  ieu  pay  Triftaõ  da  Cunha  mitigar  a  indignação 
delRey,  e  vendo,  que  efte  lhe  referia  farias  culpas  de  feu 

filho,  que  fe  contavão  pelas  Praças,  diífe:  Senhor  fsVof- 
fa  Alteza  fendo  Príncipe  taõ  Cathohco  ,    e  taõ  jufto  ,  fojfe 
disfarçado  httma  noite  ao  cães  da  pedra  ,    ouviria  taes  çou* 
fas ,  que  drfejaria  fogir ,  e  naõ  fer  Rey  de  povo  taõ  ingrato* 

P*eja  Voffa  Alteza  o  que  diraõ  de  meu  filho  }  Eíia  compa- 
ração parece,  que  ,  no  juizo  delRey,  baftava  a  desfazer 

o  credito  dos  rumores  vulgares ,  e  confiado  nella,  dizem, 
que  o  raefmo  pay  havia  eícrito  a  feu  filho  :   Cá  dizem  mal 

de  ti  a  EIRey ,   mas  faze  juftiça ,  manda  pimenta ,  e  deita' 
te  a  dormir.   De  forte,  que  naquellet  empo  para  hum  Go- 

vernador poder  deitarfe  a  dormir, era  neceífario  fazer  juf- 
riça  ,  e  mandar  pimenta;   Depois  fe  feguirão  muitos,  que 
cizando  fem  reparo  a  pimenta  ,  e  contrafazendo  fem  ef- 
crupulo  a  juftiça  ,  nem  poriífo  deixarão  demir  o  feu  fo- 
no ,  muy  deícancados.   Mas  poriílo  o  commum  deceu  ao 
eftâdo  miferavel  ,  em  que  o  vemos  ,   e  o  particuJar  ge- 

ralmente fe  malogrou.  Nada  foi  ballante  para  rebater ,  ou 
moderar  as  fugeftoens  dos  miniftros,  e  as  ordens  delRey  , 
e  fem  duvida  entraria  nefte  Reyno,  aquelle  heroe  famo- 
fo,  e  benemérito  de  immortaes  coroas,  metido  cm  opro- 
briofos  grilhoeni,  fc  a  morte  não  lhe  cortara  o  paííoigu- al  mente 
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almente  à  íua  vida,  e  à  fua  difgraça :  Voltando  para  For  Diaç. 

tugal,adoeceo  na  viagem,  e  com  actos  de  verdadeiro  Ca-  de 
tholico,  faleceo  nefte  dia,  anno  de  1539.  com  cincoen- 

ta  c  dous  de  idade.  Affirmou  na  ultima  hora  ,  que  da  fa- 
zenda Real  naõ  tinha  em  fua  mão  ,  mais  de  cinco  moe- 

das de  ouro  ,  achadas  entre  os  defpojos  de  Soltão  Badur, 

cjue  ,  por  fer mofas,  trazia  para  moftrar  aEIRty.  Pirgun- 
tando-lhe  hum  Capellão ,  de  que  maneira  queria  ie  íhe 

compuzíffe  o  corpo  ,  para  fer  trazido  à  Pátria?  Rtfpon- 
deu  :  Jâ  que  Deo-  he  jervido  de  que  eu  morta  no  mar ,  o 
mar  feja  a  minha  fepultwa  ,  pois  a  terra  naõ  me  qutz ,  nem 

eu  Lhe  quero  entregar  os  meus  ojjos  }  Tanto  coftuma  pene» 
trar  o  desengano  naqueile  traníe  ,  que  taõ  pouco  lembra 
aos  mortaes !  Ordenou,  que  lheataílem  aos  pes  pezo  baf 

tante  para  o  levar  ao  fundo  ,  e  aífim  fe  fez  ->  Sendo  o  Qc° 
ceano  eíheita  fepultura  para  heroe  taoinfigne, 

IV. 

Eixaremos  aqui  huma  breve  memoria   de  outro  Ca- 
vaileiro  ,  chamado  também  Nuno  da  Cunha  ,  e  da 

melma  familia  do  mefmo  heroe  ,  de  que  acabamos  de  fallar^ 
que  também  o  pudera  fer,  fe  a  fortuna   fe  igualara  nelle 
ao  valor  ,  e  a  prudência   à  generofidade.   Militou  na  índia 
em  tempo  de  Felippe  III.    deCaftella,  e  II.  de  Portugal  ,  e 
no  iiiuftre  progrcífo  de  bizarras   acçoens  militares,   Ie  fez 
am^do  dos  icus ,  temido  dos  eílranhos.   Erao  entaõ  as  duas 

Naçocns,  Inghza,  e  Olandeza  ,  as  que  infeílavão  mais  a- 
quclla  conquifta  ,  e  eclipíavão  em  grande  parte  a  noífa  re- 

putação: Com  ambas  entrou  Nuno  da  Cunha  em  perigo- 
fos  combates ;  Tal  houve ,  que  durou  trez  dias  ,  em  que  os 
inimigos,  pelejando  com  mayor  poder ,  padecerão  mayor 
cftrago  ,   e  póftos   em  vergonhoía  fugida  ,    fe  acolherão 
ao  porto  de  Surrate.  Com  igual  valor  le  houve  em  outras 

muitas  occaííoens  de  guerra  -,  Com  igual  generofidade  fe 
tratava  nos  ócios  da  paz  ,  ainda,   que  em  hnma  ,   e  outra, 
teve  taõ  tftravagantes  caprichos,  que  paífavão  os  termos 

de  toda  a  prudente  moderação.  Navegando  aquellcs  ma- 
res em  huma  Armada  ,  de  que  era  General,  e  correndo 

Ddd  furiofa 
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fanoía  tormenta,  ihe  advertirão  ,  que  lhe  demorava  por 

proa  hum  penhafeo,  de  que  era  neceíTario  deíviar-íe  j  E 
refpondeu  irado:  §htn  quer  dizer ,  que  me  dtjvie  ?  Dejvie» 
fe  o  penhafeo  ,  que  Nuno  da  Cunha  nunca  fe  defvtou.  Arro- 

gância delmcdida  #  que  naõ  íe  pôde  livrar  ds  patenre  te- 
meridade, mas  com  léus  realces  de  elevados  brios  :  O  íuc- 

ceíí^  foi  romper-fe  o  Gileaõ  no  penhafeo  com  perda  de 
gente,  e  entaõ  cahio  einíi,  e  dizia:  Ah  Nuno ,  quem  ha 
de  fofrer  as  tuas  teimas!  Tarde  lhe  lembrou,  que  dar  com 

a  cabeça  pelas  pedras  ,  he  final  de  naõ  ter  cabeça  !  Ad- 
quirindo groíTos  cabedaes  ,  tudo  dilpendeu  liberalmente 

em  lanços,  que  lhe  adquirirão  fummo  aplaufo.  Andando 
menos  conforme  com  o  famofo  Andié  Furtado  de  Men- 

donça ,  lhe  pedio  efte  ,  por  livrar-fe  de  Certa  execução, 
que  lhe  faziaõ  ,  oitenta  mil  cruzados  de  empreftimo  ,  e 

o  Cunha  lhos  deu  graciofamente  ,  precedendo  entre  am- 
bos cortezaniííimas  attençoens.  Naõ  filiava  com  officiaes 

mecânicos,  nem  com  gente  do  povo,  falvo  por  interpoí- 
ta  peííoa  ,  dedignando-ie  da  fua  comunicação  >  Morreu 

em  hum  naufrágio  ,  entre  as  Ilhas  de  Maldiva  ,  nave* 
gando  para  Portugal. 

v. NO  mefmo  dia,  anno  de  1147.  nafceo  o  Infante  D. 

Henrique  ,  filho  primeiro  do  primeiro  Rey  de  Portu- 
gal Dom  Afíonfo  Henriques,  e da  Rainha  Dona  Mafalda. 

Morreo  menino. 

SEXTO 
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SEXTO   DE   MARCO. 

Dia  6, 
de 

Março. 

I.  Sao  Clàudiano  Gonfeffor. 

II.  0  Beato  Rem'tfolt  Bifpo  te  Conjejfor, III.  0  Arcebifpo  Dom  Gonçalo  Pereira, 
IV.  Vem  EIRey  de  fez  Jobre  a  Cidade  de  Tangere  :  Cazos 

notavets  ficcedidos  neíla  occajiad. 
V.  Entra  ,  e  arraza  Marúm  Affonfo  de  Mello  a  Cidade  de 

Mombaça. 

VI.  Terremoto  no  Algarve, 

i. 

Ao  Claudiano ,  irmaõ  dos  Santos  Vigilio ,  e 
Magoriano,  filhos  de  Santa  Maxencia  ,  Cida- 

dãos de  Coria  [  Praça  principal  da  antiga  Lu- 

íitania )  paííou  nefte  dia  ,  anno  dè  406*.  da  vi- 
da temporal  à  eterna  ,  coroado  de  iníignes 

obras  de  Religião  ,  e  piedade;  Jaz  fen  fagrado  cadáver  na 
famofa  Cidade  de  Trento ,  onde  a  devoção  dos  fieis  celebra 
a  fua  fefta  todos  os  annos ,  com  grandes  demonftraçoens 
de  pompa,  e  alegria. 

11. 

O  Beato  Remifol ,  Bifpo  de  Vizeu  ,  grande  defenfor  da 
Fé  contra  os  hereges  Arrianos,  que  o  defterraraõ  da 

íoa  igreja  ,  e  defterrado  faleceo  nefte  dia  ,  taõ  cheyo  de 
merecimentos ,  como  perfeguido  de  tribulaçoens. 

hl 
i 

OArcebifpo  Dom  Gonçalo  Pereira  j  foi  filho  fegundo 
do  Conde  Dom  Gonçalo  Pereira,  e  irmão  de  Dom 

Vaíco  Pereira ,  de  quem  procedeu  a  nobiliíliraa  caza  da 
Feira.  Sendo  moço,  e  eftudando  cm  Salamanca,  teve  de 

Ddd  ij  hum* 
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Día£.  huma  fenhora  ,  por  nome  Dona  Thereza  Pires,  hum  filho, 

-  que  fe  chamoa  Dom  Álvaro  Gonçalves  Pereira,  o  qual  veyp 

*>""a  fer  Prior  do  Crato,  e  hum  dos  mais  eftimados  Cavallei- 
ros  ,  que  houve  cm  Portugal  ;  Teve  muitos  filhos ,  entre 
os  cjuaes,  o  de  mayor  nome,  foi  o  grande  Nuno  Al  vere9 
Pereira,  pelo  qual,  veyo  a  fer  o  Arcebifpo  Dom  Gonçalo, 
illuftre  Progenitor  de  todos  os  Reys,  e  Príncipes  da  Chri- 
ftandade.  Depois ,  que  acabou  em  Salamanca  os  íeus  eítu- 
dos,  em  que  fez  progreííbs  naõ  vulgares,  veyo  para  Por- 

tugal ,  e  foi  eleito  Bifpo  de  Lisboa  ,  depois  Arcebifpo  de 
Braga,  e  cm  huma  ,  e  outra  dignidade  ,  deu  grandes  pro- 

vas de  fingular  talento.  Defendeu  com  valor  infigne  as 

prerogativas ,  c  privilégios  da  fua  Dioceíi ,  que  lhe  perten- 
diaõ  quebrar  os  Miniftros  delRey;  Illuílrou  com  edifícios, 
e  enrequiceo  com  ornamentos,  e  preciofas  joyas ,  a  fua  Igre- 

ja: Foi  taõ  gencrofo,  e  liberal  ,  que  paliou  a  provérbio 

naquelles  tempos  ,dizer-fe:  Liberal  como  DomQonçalo.  Não 
foi  menos  illuftre  nas  acçoens  politicas,  e  militares.  Ha- 

vendo profiadas  guerras  pelos  aqnos  de  1336.  entre  Por- 
tugal, e  Caftella ,  entrou  pela  Província  de  Entre  Douro, 

e  Minho  ,  Dom  Joaõ  de  Caílro  ,  Governador  do  Reyno  de 
Galiza,  com  hum  pede  exercito  ,  roubando  ,edeítruindo 

os  lugares  abertos  $  E  quando  já  voltava,  lhe  fahio  o  Ar- 
cebifpo com  poucos  homens,  que  pode  ajuntar,  e  derro- 

tou os  Galegos  inteiramente  ,  com  morte  do  Capitão,  ede 

1.  de  ju-  trezentos  foldados.  Quatro  annos  depois  fe  ajuftou  por  fua 
intervenção  a  paz  entre  hum  ,  e  outro  Rcyno.  Foi  tam- 

bém a  fua  induftria,  e  prudência ,  grande  parte  para  a  quie- 
tação de  Portugal ,  nas  contendas,  que  o  Infante  Dom  Pe- 

dro trazia  com  feu  pay  EIRey  Dom  ArTonfo  IV.  pela  mor- 
te de  Dona  Ignez  de  Caftroj  Por  feu  meyo  fe  vieraõ  a  fe- 

renar  aquellas  tempeftades ,  conferindo  elle  ,  e  ajudando  as 
condiçoens  favoráveis  ao  filho  ,  decorofas  ao  pay.  Onde 
com  mayor  utilidade  ,  e  mais  gloriofa  fama  ,  refpíandeceo 
o  feu  valor ,  foi  na  memorável  vitoria  do  Salado.  Haven- 

do duvidas  fobre  fe  dar  a  batalha  ,  e  propondo  alguns 
Caftelhanos,  que  era  conveniente  tratar  fe  de  acomoda- 
çoens,  o  Arcebifpo  Dom  Gonçalo  foi  de  contrario    pa- 

òmubro.  recer,  e  a  batalha  fe  deu  com  feliciííimo  fueceífo.  Mor- 

reu 
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rcu  o  Arccbifpo  nefte  dia,  anno  de  1348,  Jaz  na  Cathc-Dia  & 

dral  de  Braga  cm  huma  nobre  Capella  ,  que  elle  mcfmoMde 
edificou  para  fea  Jazigo. 

IV. 

NO  anno   de  1503.   nefte  dia  ,   em  Segunda  feira, 
apparecen  íbbre  a  Praça  de  Tangere  EIRey  de  Fez 
com  doze  mil  cavallos,  e  Infanteria  em  muito  mayor 

numero  :  Perfuadio-fe  a  que  lograva  a  entrepreza  ,  pelo 
íegredo  ,  e  velocidade  ,  com  que  a  difpoz  $  Mas  já  na 

Praça  havia  avifo  com  anticipaçaõ  baftante  a  citarem  pre- 
venidos os  defenfores  ,  e  tiveraõ  efta  noticia   por  modo 

extraordinário.    Ao  entrar  da  noite  precedente  a  efte  dia  , 
foube  Dom  João  de  Menezes,  Governador  de  Arzilla,  por 
efpias,que  trazia  no  campo  ,  os  intentos  daquelle  Rey : 
Dezejou  avizar  a  Dom  Rodrigo  de  Monianto,  que  gover- 

nava Tangere  ,    mas  era  impraticável  a  execução  do  leu 
deíejo,  porqae  huma  Praça  diftava  da  outra  íete  legoas, 
e  ,  alem  da  diftancia  ,  era  a  jornada  impoífivel  por  terra, 
eftando  (  como  eftavao  )  tomados  os  caminhos  pelas  par- 

tidas do  Exercito  inimigo,  e  por  mar  não  havia  embarca- 
ção prompta ;  Nefte  aperto  occorren  a  Dom  Joaõ  hum 

meyo  verdadeiramente  íiogular.  Ficara  dentro  de  Arzilla 

huma  cadella  de  hum  morador  de  Tangere,  fez-lhe  pôr 
ao  pefcoço  huma  carta  com  a  noticia  do  que  paliava  ,  e 

ordenou ,  que  a  levaíTem  á  praya,  e  que  a  foftigaííem  ri- 
jamente com  açoutes  j  A  dor  deites,  e  o  carinho  natural 

de  bolear  a  Teu  dono  ,  a  fez  caminhar  de  maneira  ,  que 
antes  de  fer  menhã  já  eftava  ás  portas  de  Tangere.  Com 
efta  bem  lograda  induftria ,  íe  poz  a  terra  cm  armas  ,  e 

formado  hum  elquadrão  ,  mais  lufido ,  que  numeroíb ,  fa- 
hirao  ao  campo  aefperar  os  inimigos,  quando  eftes  cui- 
dava5  ,  que  os  noííos  dormiaõ  nos  braços  do  defeuido. 

Travou-íe  hum  afperrimo  combate  ,  fofrendo  os  Portu- 
guezes,  por  efpaço  de  duas  horas  e  meya,o  pezo  de  tan- 

ta multidão,  onde  fe  obrarão  acçoens,  que  deixaõ  muda 

toda  a  eloquência.  Perdemos  oito  Cavalleiros ,  e  entre  el- 
les  hum  filho  de  Dom  Rodrigo  ,  e  Balthezar  Lourenço , 

homem 
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Dia  6.  homem  deiníigne  valor, foraõ  feridos  muitos  ,•  e  rjchaufío 

de     jà  quanto  cabe  na  esfera  das  forças  humanas  em  tão  txcef- 
1  âr$°-  fiva  delígualdade  de  combatentes  ,  vieraõ  os  Portuguezes 

recolhendo-fe,  fempre  em  boa  ordem,  e  com  a  cara  nos 

Mouros,  c  eufton  muito  para  a  fúria,  com  que  eftes  pug- 
narão por  entrarem  de  volta  com  os  nolíbs;  Foraõ,  po- 

rém ,  detidos  ,  e  rebatidos  nas  pontas  das  lanças  de  al- 
guns illuílres  Cavalleiros.  Aqui  fuecedeu ,  que  Ruy  Mar- 

tins ,  Toldado  de  conhecido  valor,  fendo  o  ultimo  no  en- 

trar da  porta  ,  a  deixou  meya  aberta  ,  e  inftando-lhe  os 
companheiros  ,  que  a  fechaíTe  de  todo  ,  rcípondeu  com 
arrogância  militar:  Que  naõ  convinha  aqneMamedrof a  pre- 

venção ao  br  to  Portuguez :  §hie  elle  defende  na  a  toda  a  M  en- 
rama o  que  faltava  por  fechar  :  Diílc  ,  e  moftrou  ,  que  era 

nao  menos  refoluto  nas  obras,  que  nas  palavras,  porque 
intentando  a  entrada  alguns  Mouros  mais  dtítemidos ,  os 
rechaçou  de  maneira  ás  lançadas,  que  tomarão  por  bom 

partido  o  retirarem-fe. v. 

Orria  o  anno.de  i  586.  quando  humCoífario,  Tur- 
j  co  de  Naçaõ,  chamado  Mir  Aleber,  veyo  com  maõ 

armada  à  cofta  de  Melinde  ,  convidado  da  fama,  que  cor- 
ria das  immenfas  riquezas  daquellas  terras  ,  e  ,  achando 

favor  cm  alguns  dos  Reys  dasmefmas,  íingularmente  no 
de  Mombaça  [  inimigo  fempre  fatal  dos  Portuguezes  ]  fez 
a  eftes  nao  poucos  damnos ,  por  achallos  taõ  faltos  de  pre- 
vençoens  para  a  defença,  quanto  anda  vão  embebidos  no 
anciofo  diíVello  da  mercancia.  Cheyo  de  prezas  (mas  naõ 
farto  )  o  Alebet  ,  voltou  para  o  eftreito  Ao  mar  Roxo  , 
donde  viera  ,  prometendo  voltar  com  mayor  poder  ,  e 
affegurando ,  que  com  élle ,  extinguiria  os  Chriftãos  de 
toda  aquella  coita.  Chegarão  rftas  noticias  a  Dom  Duar- 

te de  Menezes  ,  Vice»Rey  ,  que  entoo  era  do  Eftado  da 
índia  ,  e  parecendo-lhe  (  com  razaó  )  que  naõ  era  para 
defprezar  hum  tão  novo,  e  perigoío  accidente, qual  feria 
goftarem  os  Turcos  das  riquezas  de  Soía! a  ,  e  fazerem-fc 
aili  tão  poderofos ,  que,  ou  de  rodo  íe  peidefk  >  cu  rece- be iTe 
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beííe  grande  diminuição  o  nofío  comercio  ,  mandon  no  Dia  o. 

anno  já  de  1587.  huma  Armada  de  de  zoito  baxeis  á  or-  e 
dem  de  Martim  AíFonfo  de  Mello  a  emendar  os  damnos 

preíentes ,  ea  p.evcnir  remédio  para  os  futuros,  que  íe 
podiaõ  temer.  A  lua  primeira  operação  foi  o  caftigo  da 
Cidade  de  Ampaza  ,  que  era  huma  ,  das  que  íe  ligarão 

com  o  Turco  cm  noíU  oppoííçaõ  [  como  em  outro  dia  di- 
zemos, ]  Aportou  depois  a  Armada  cm  Melinde  ,  cujonaro. 

Rey,  feguindo  as  pizadas  de  feus  predeceíTofes,  era  gran- 
de amigo  noífo  ,  e  em  prova  da  (ua  fidelidade  ,  e  affec- 

tuofa  inclinaç-õ,  veyo  em  neíloa  vifitar  a  Martim  Aífon- 
fo.  Entrou  na  Galé  Capitania  muy  contente  ,  e  galante. 

Vinha  veílido  com  huma  cabaya  de  damaico  roxo,  tra- 
zia na  cabeça  huma  touca  branca  ,  bordada  ,  e  perfilada 

de  ouro,  cjpa  de  grã,  calçoens  portuguezes ,  ricas  alpar- 
cas nos  pet  ,  e  cingido  com  hum  terçado  ,  que  EÍRey 

Dom  Manoel  mandara  a  hum  dos  Rcys  feus  antepaífados. 
Era  mancebo  de  vinte  quatro  annos.decôr  baíTa  ,  e  muy 

grave.  Tanto,  que  entrou  na  Galé  ,aiTentou-fe  na  cadeira 
do  Capitão  mor  ,  e  a  efte  mandou  ,  que  fe  aílentaífe  cm 
hom  banco  ,  que  aiii  citava.  Ftítt|ou  nmito  a  vinda  da 

nofla  Armada,  cos  Mouros  feus  Vaííallos  flzeraõ  gran- 
des dcmonftnçoens  deaicgria,  e  conrenramento.  Dallí 

partirão  para  Mombaça,  oSj;  cio  piincipal  da  nofía  indigna- 
ção ,  por  haver  lido  também  aquelle  Rey  o  principal  mo- 
tor da  ouzadia  do  Turco ,  e  o  que  mais  o  excitara  ,  a  que 

vo!t2Íle  ,  contribuindo  para  os  gaíros  com  grandes  fum- 
mas.  Quiz  o  de  Melinde  achar-íe  na  empieza  com  alguns 

dos  leus,  e  em  breve  tempo  chegarão  a  Mombaça  :  De- 
fembarcaraõ  os  Portuguezes,  e  entre  tanto  deixou  o  Ca- 

pitão mor  entregue  a  Armada  a  EÍRey  de  Melinde,  ga« 
lanteria,  de  que  elle  fez  fingular  eílimaçaô.  Achava-fe 
o  de  Mombaça  com  fete  mil  combatentes  ,  e  prometia 
grandes  esforços  em  defença  da  fua  peííoa  ,  e  Reyno  , 
mas  vendo  o  noíío  poder,  e  temendo  a  nofla  refoluçaõ, 
defeahio  de  animo  ,  e  neiVe  dia  ,  do  anno  referido  ,  nos 

deixou,  naõ  fó  a  Cidade,  mas  toda  a  Ilha,  e  logo  fe  vi- 
rão, em  huma  ,  e  outra  ,  entregues  ao  fogo  ,  e  ao  fer- 

ro ,  edifícios ,   e  palmares. 

Vi. 
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VI. 
NEfte  dia  do  anno  de  171 9.  hum  quarto  antes  de  naf- 

cer  o  Sol,  padecendo  a  Lua  eclipfe,  fe  fentio  na  Vil- 
la  de  Portimão  do  Rcyno  do  Algarve  ,  pela  parte  do  mar, 
hum  ruido  horrível  ,    e  a  terra  padeceo   hum   formidável 

terremoto  por  trez  ,  ou  quatro  minutos,  no  qual  tempo 0$ 
moradores  da  dita  Villa  tiveraô  huma  tal  coníter  nação,  que 

defeompoftos  fahiraÕ  de  fuás  cazas,  procurando  fugir  ao  pe- 

rigo. Huma  das  torres  da  muralha ,  as  abobedas  das  Igre- 
jas, e  as  cazas  padecerão  alguma  ruina,efpecialmente  as 

mais  altas,  e  de  mais  fortaleza.    O  mefmo  experimentarão 

os  moradores  dos  lugares  da  Ameixoeira  ,  Carregação,  Ef- 

tombar,  Lagoa  d3alem  do  Rio,  e  particularmente  o  ultimo» 
No  dos  Efcontos,  meya  legoa  da  dita  Villa,  e  já  termo  da 

de  Alvor,  atemorizou  tanto  osvifinhos,  que  morrerão  al- 

gumas pelToas  de  fuílo. 

SETI- 
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SÉTIMO   DE   MARC,0. 

I.  Dom  Fafe  o  Arcebifpo  de  Toledo. 
II.  Entia  ã  força  de  armai  Thomt  de  Soufa  Coutinho  a  Cida- 

de de  Mombaça. 
III.  He  jurado  Príncipe  de  Portugal  o  Príncipe  Dom  Miguel, 

filho  delRey  Dom  Manoel. 
IV.  A  Rainha  Dona  Maria,  mulher  do  mefmo  Rey. 
V.  Dom  Fr.  Luiz  Mende>  de  Fafconcellos. 

Vi.   Conflith  fobre  Damão  contra  o  Príncipe  de  Mogor. 
VIL   Dom  Franci/co  de  S.Jeronymo. 
VI II,  Padie  João  da  Madre  de  Dept* 

1. 

OM  Vafco,  Arcebifpo  de  Toledo ,  da  primei- 
ra nobreza  de  Caftella  ,  donde  foi  defterrado  , 

e  defpojado  da  íua  Igreja,  a  impérios  delRey 
Dom  Pedro  o  cruel ,  por  lhe  afear  o  injufto 

repudio,  que  havia  dado  afua  legitima  mu- 
lher ,  a  Rainha  Dona  Branca  de  Borbon :  Achou  jufta  pro- 

tecção em  Dom  Pedro  Rey  de  Portugal ,  primeiro  do  no- 
me, o  qual  lhe  entregou  o  governo  do  Bifpado  de  Coim- 

bra h onde  viveu  alguns  anno$,e  morreu  no  de  136*1.  nefte dia  ,  com  fama  de  Santo ,  e  valerofo  Prelado. 

11. 

ALvoraçado ,  igualmente ,  e  ambiciofo  o  Coifado  Mir 
Alebetcom  as  muitas  riquezas,que  no  armo  de  1587. 

lacara  da  coita  de  Melinde  (como  no  dia  precedente  âi[- 
femos)  e  excitado  por  alguns  Rcys  da  mefma  cofta,  a  que 
os  vieffe  defender,  e  livrar  da  oprecaõ,  e  jugo  dos  Portu- 
guezes,  para  o  que  lhe  contribuirão  quantiolas  lummas,  c 
lhe  [prometerão  outras  mais  quantioías.  Preparou  quatro 
Galés,  e  huma  Fufta,  etodo  o  género  de  armas ,  c  petre- 

Eee  chos , 
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Dia  ?.  chos,  que  podiaõ  ícrvir  à  dcfenfa  ,  e  à  expugnãçaõ,  e  com 

de  e^.e  p0Jer)  grande  cm  íi ,  e  muito  mayor  a  rcípcito  dade- 
ar*  '  bilidade  donoíTo,  naquellas  terras,  as  encheu  de  alegria, 

e  de  terror,  fegundoa  djípoíiçaõ  do  animo  daquelles Prín- 
cipes ,  amigos  ,  c  inimigos.  Veyo  muito  fenhor  de  fi ,  dis- 

correndo de  Cidade  cm  Cidade  ,  desfrutando  de  cada  huma 

as  contribuiçoens  prometidas ,  e  pedindo  pelas  boccas  dos 

canhoens  outras  de  novo  ,  com  que  vieraõ  a  experimen* 
tar  acjuelles  povos,  onde  efperavaõ  patrocínio,  as  mayo- 
res  hoílii  idades.  Todavia,  intentando  expugnarMelinde, 
íahio  mal  hofpedado,  porque  achou  alii  a  Matheus  Men« 
des  de  Vafconcellos,  Capitsõ  da  coita,  que  fuprindo  afal* 
ta  do  poder  com  o  excefío  do  valor,  o  fez  paííar  adiante, 
com  mais  prcífa  ,  e  com  menos  prefunçaõ.  Fez  aííento  cm 
Mombaça  a  cujo  Rey  o  defejava  mais ,  que  todos  ,  por  ler 
o  mais  empenhado  na  expulíaõ  dos  Portuguczes.  Dalli  fe 
fez  dominante  cm  mar,  e  terra,  roubando  igualmente  a 

Mouros,  ea  Chriltãos,  porque  a  fua  cobiça  não  fazia  dif- 
íincçaõ  entre  huns,  e  outros.  Eraõ  entaõ  Governador  da 

índia  Manoel  deSoufa  Coutinho,  e  fendo-lhe  prefente  a 
grande  confternaçaõ,  em  que  fe  achavaõ  os  Vaífallos  dè 
Portugal  naquellas  partes,  mandou  a  feu  irmaõ  Thomé  de 
Soufa  Coutinho  com  nove  centos  homens,  diftribuidos  por 

vinte  baxeis  a  caftigar  os  Turcos ,  e  aos  Reys,  que  fe  ha- 
viaõ  declarado  a  feu  favor.  Chegando  a  Mombaça,  achou 

nella  fortificado  Mir  Alebet,como  quem  já  efperava  o  af- 
falto,  e  metido  no  rio  da  Cidade  com  as  quatro  Gales, 
guarnecidas  as  margens  de  foldados  ,  e  boccas  de  fogo ,  lhe 
parecia  eftar  feguro  a  todo  o  noífo  poder.  Mas  naõ  lhe 

iuceedeu  como  cuidava,  porque  ao  primeiro  ataque  rende- 
rão facilmente  os  noííos  duas  Galés,  e  logo  outras  duas, 

em  que  acharão  mayor  reíiítencia,  e  morrerão  quatro  Por- 
tuguezes.  Dos  Turcos,  mais  defetenta.  Foi  muito  mayor 
o  numero  dos  cativos,  e  outro  muito  grande  de  Chriftãos, 

livres  do  cativeiro,  e  do  remo:  Reprezarão-fe  trinta  ca- 
nhoens, e  fobre  tudo,  riquiíllmos  defpojos  ,  que  haviaõ 

fido  preza  de  muitos  mezes,  vieraõ  nefte  dia  às  mãos  dos 

vencedores,-  O*  quaes ,  entrando  na  Cidade  ,  reedificada 
em  grande  parte  no  efpaço  de  dous  annos ,  a  entregarão 

outra 
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outra  vez  ao  fogo  :  Aííim  tudo  o  que  eftava  em  pè  nas  Dia  7. 

terras  circumviiinhas.  Ao  mefmo  tempo  fe  achavaõ  fron-  dc 
teiros  na  terra  firme  os  Muzimbas,  nação  de  cafres,  fe-  * 
rozes  por  nacirr.ento ,  ladrOens  por  officio  ,  e  tragadores 
de  carne  humana  por  coílume  ;  Cujo  Capitão  mandou 

dizer  ao  noíío  :  Ghté  pots  os  Portuguezes  eraõ  Deozes  do 
mar ,  e  os  /eus  o  erau  da  terra ,  lhe  deffem  licença  para  buf- 
çare  m  os  Turcos ,  e  Mouros  ,  que  Je  ha%taõ  recolhido  ao  m- 
tenor  doí  bofques.  Concedeu-fe-lhe ,  e  com  incrível  velo- 

cidade, atraveífarão  hum  pequeno  braço  de  mar  ,  e  me- 
tidos pelo  mato  (  como  nas  montarias,  os  fabujos,)  fo- 

rão  íeguindo,  e  matando,  fem  diftinçaõ  de  fexo,  ou  de 

idade.  Era  laftimoíiííimo  efpe&aculo  ver  homens ,  e  mu- 
lheres, veíhos,  moços,  e  meninos, correndo  para  o  mar, 

metendo-fe  pela  agoa  até  o  pefcoço  à  vifta  das  noíTas  em- 
barcaçoens,  defejando ,  e  pedindo  a  eferavidao  ,  como  gran- 

de felicidade  Foraó  . recolhidos  muitos,  porem  forão  mui- 
tos mais  os  que  perecerão,  ou  afogados  no  mar,  ou  deC* 

pedaçados  às  mãos  dos  Mozimbas.  Entre  os  que  os  noífos 

recolherão,  foi  hum  Mir  Aicbet,  a  quem  Thomé  de  Sou- 
fa  tratou  com  termos  cortezes ,  de  que  elle  fe  tazia  mere- 

cedor ,  pela  grande  conftancia  ,  e  prudência  ,  que  moftrou 
em  taõ  extremada  adverfidade.  Foi  conduíido  a  Goa  ,  e 

depois  a  Portugal  ,  onde  morreu  Chriftão.  Succedeu  eíla 
importante  facçaõ  ncfte  dia,  anno  de  1  j 89. 

iii. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1499.  foi  juiado  Príncipe 
herdeiro  de  Portugal ,  pelos  trez  Eftados  do  mtlmo 

Reyno,  o  Príncipe  Dom  Miguel,  fiiho  primogé- 
nito dclRty  Dom  Manoel  ,  e  de  iua  primeira  mulher  a 

Rainha  Dona  Ifabel ,  Princcza  de  Caftella,  filha  dos  Rcys 
Catholicos.  Cclebrou-fe  efte  acto  em  Lisboa  no  adro  do 

Convento  de  São  Domingos,  com  grande  pompa  ,  e  ma* 
geftade,  e  fe  deu  o  juramento  debaixo  de  muitas  condi» 

çoens  conducentes  ao  bem  commum  do  Reyno  ,  eda  Na- 

ção; Mas  tudo  desbaratou  a  morte  do  Príncipe,  fuecedi- 
da  dezafeis  mezes  depois. 

Eee  ij  IV. 
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de  jy 
Março.  X  V  • 

O  mefmo  dia  ,  anno  de  t  j  17.  faleceo  em  Lisboa, 

ao  Palácio  da  Ribeira  ,  a  Rainha  Dona  Maria,  íe- 
gunda  mirlher  delRey  Dom  Manoel ,  rilhados  Reys 

Cathclicos,  com  trinta  c  cinco  annos  de  idade.  Foi  Pnn* 
ceza  de  muitas  virtudes  ,  ílngular  ,  na  da  efmola  ,  em 

que  gaftava  a  mayor  parte  das  fuás  rendas.  Era  muito 
continua  em  orar ,  e  meditar  :  Cozia  ,  c  Urrava  com  as  fuás 

Damas  ,  e  moças  da  Camera  ,  confagrando  os  frutos  dei- 
te kú  trabalho  ao  culto  dos  Altares.  Era  por  extremo 

compaífiva  com  aqaeilas  pefloas  ,  que  de, abundância  ca* 

hiaõ  em  pobreza,-  Pedindo-lhe  huma  viuva,  que  quiztf- 
fe  interceder  com  EIRey,  para  que  lhe  perdoafle  ameta» 
de  de  huma  divida ,  que  Teu  marido  ficara  devendo  á  fa- 

zenda Real  ,  ailegando  ,  que  íó  aílim  poderia  amparar 
duas  filhas,  lhe  reípondeu  a  Rainha:  E  naõ /ena  melhor, 

que  EIRey  meu  fenhor  mos  perdoa  fe  a  drxida  toda3.  í)taçon- 
fiay  em  Deos  que  affim  fe  fará  ;  E  com  tíFeito  aííim  fe  fez, 

por  fua  interceíTaõ.  Naõ  c<  liava  em  irpctir  ítmelhantet 
fuplicas  a  favor  dos  pobres,  dos  prezes,  dos  cativos  j  E 
achando  huma  vez  a  EIRey  trifte  ,  e  carregado,  [  que  os 
Reys  naõ  faõ  izentos  das  payxoens  de  homens]  e  veaido, 

que  lhe  dizia,  como  agaftado:  Senhura  naõ  fiz  jà  tantas 

coufas ,  que  me  pedtfles?  A  Rainha  ,  com  admirável  íerc- 
nidade  ,  e  difcretiíTima  promptidaõ,  lhe  tornou,  djztndo  ef* 
ta  íentença  de  ouro  :  Senhor  os  Reys  nunca  baõ  de  cançar 

de  fazer  bem.  Criou  feus  filhos  fem  mimo  ,  e  por  iífo  fa- 
hiraõ  todos,  tão  perfeitos,  e  generofos  Príncipes,  como 

vio  ,  c  admirou  Europa.  Edificou  o  Convento  das  Bcrlen- 
gas  de  Religiofos  Jcronymos,  que  depois  fe  mudou  para 
Valbcmfcko.  Foi  fepultada  no  Mofteiro  da  Madre  de  Deos 

de  Xabregas,  e  tresladada  depois  para  odcBeliem. 

v. 
|Om  Frcy  Luiz  Mendes  de  Vafconcellos,  natural  de 

\J  Évora ,  de  família  illaftre,  Cavalleiro  de  Malta ,  foi 

Capi- 
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Capitão  da  Galera  Efperança  ,  em  que  obrou  íingulares  ac-  Dla7. 

çoens ,  c  íó  cm  hum  combate  recebeo  vinte  coito  ̂ r**M  e 
das.  Teve  as  Comendas  de  Montouto,  de  Elvas,  da  Ve- 

ra Cruz  j  c  por  ifpecia!  graça,  c  remuneração  de  léus  fer- 
viços,  teve  juntamente  asde  Villa  Cova  ,  RoíTos  ,  Fro- 
zos,  c  Algczo.  Quizeraõ  unir  lhe  também  as  de  Ponte- 
vel ,  c  Santarém ,  mas  clle  generofo  as  largou  a  feu  antigo 

companheiro  ,  e  amigo  António  Pereira  de  Lima.  Foi  Ba- 
lio  de  Acre  ,  Recebedor ,  e  Confervador  da  mefmi  Reli- 

gião, e  feu  Embaxador  a  Saboya  ,  França  ,  c  duas  vezrs  a 

Roma,  onde  conlcguio  graviíTimas  percençoens,  e  depen- 
dências da  lua  Reiigiaõ;  udmirando-je  aquella  Cúria  de  ver 

tão  deíbo  no  manejo  dos  negócios,  e  das  politicas ,  quem 
kmpre  íe  oceupara  no  das  armas.  O  Papa  Paulo  V.  Ibe 
orTcreco  o  Bauliado  de  Aquila  ,  cjue  recufou  dizendo, que 

havendo  Mâítezes  mais  antigos ,  e  beneméritos  ,  feria  con- 
tra juftiça  aproveitar-íc  ò&  lua  graça.  Foi  grande  G<  neral 

das  Galtz,  e  ultimamente,  por  lues  heróicas  acçoei.s,  e 
conhecidos  merecimentos,  Gram  Meftre  da  meíma  Reli- 

gião o  quinqoageíTimo  quarto, dos  Portuguezcs  o  terceiro; 

a  qual  governou  pouco  mais  de  cinco  mezes,  por  lhe  ío- 
brevir  a  morte  ntíle  dia,  anno  de  1613. 

vi. 

COrria  o  anno  de  1639.  quando  vcyo  fobre  a  Fortale- 

za deDamaõjhum  oo*  n-ht-s  doEmperador  Mogor, 

(  que  depois,  por  morte  de-  feu  pay  ,  e  irmã  s  ,  íucccdcu 
naquelU  formidável  Monaiquia  )  Com  hum  Exercito  de 
vinr.e  e  cinco  mil  combatentes  de  diveífas  Naçoens  ,  gente 
clcolhtda,e  veterana,  em  que  entrava  muita  Cavaliarii, 

que  he  o  principal  nervo  dos  íeus  Exércitos»  -t  Aflentou  os 
arrayaes  fobie  a  Praça  ,  fuppondo  ,  que  era  conquif- 
ta  de  poucos  dias,  a  refpcito  do  leu  grande  poder  }  c  da 
noíTa  pouca  prevenção.  Acodio  Dom  Braz  deCaftro,Ca* 
pitaõ  mòr  do  Norte  ,  e  íahindo  a  campo  com  as  coftas 

nas  muralhai,  fez  roíto  ao  inimigo,  e  por  algumas  vezes 

o  picou  com  grande  vaior  nos  feus  mefmos  quartéis.  Con- 
correrão, pouco  depois  ,  Luiz  de  Mello  deSampayo,   e 

Dom 
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Dia  7.  Dom  Manoel   de  Menezes,  e  outros  Cavalleiros,  e  folda-* 

..  e    dos,  c  formando  hum  corpo  mais  deftimido  ,  que  nume- 

'  rofo  ,  fahiraõ  na  menha  dcfte  dia  ,  a  fom  de  trombetas ,  e 
tambores  ,  c  com  as  bandeiras  defenroladas ,  a  delalojar  os 

inimigos:   Ganharaõ-lhc  os  vallos,  àcufta  de  muitas  mor^ 
tes ,  e  foraõ  cortando  com  eftupenda  refoluçaõ  por  tudo 
o  que  encontravaõ  diante  j   Mas  carregando  alli   o  groíío 

do  Exercito  contrario  ,  naò  puderaò  os  noííos  fofrer  o  pe- 
zo  de  taõ  numerofos  efquadroens ,  e  começarão  a  ceder , 

retirando-fe  cm  boa  ordem  ,  c  difpurando  cada  palmo  de 
terra  com  vigorofa  oppofiçaõ.   Aqui  foraõ  feridos  Luiz  de 
Mello,  efeu  rilho  Diogo  de  Mello  ,  efte  ,  de  hum  pelouro, 
que  lhe  quebrou  huma  perna,   eopay,  de  outro  ,  de  que 

recolhido  à  Fortaleza,  depois  de  dpus  dias,  faleceu.   Co- 
bertos os  noiíos  com  a  artelharia  da  Praça,  fe  retirarão  os 

inimigos,  a>s  quaes  euftou  aííaz  cara  a  facção,  porque  per- 
derão nclla  mais    de  íetc  mii  homens ,  os  mais  luítroíos  do 

feu  campo  ,  e  defenganado  aquelle  Piincipe  ,  de  que,  ainda 

no  cazo  da  expugnaçaõ  da  Cidade,  lhe  íeria  mayor  a  per- 
da, que  a  vitoria,  pedio  pazes,  que  lhe  foraõ  concedidas 

com  úteis ,  e  decoroías  condicoens ,  em  grande  gloria ,  e  re- 

putação  do  Eftado. 

VII. 

Om  Francifco  de  Saõ  Jeronymo,Biípo  do  Rio  de  Ja- 
neiro, foi  natural  de  Lisboa,  e  Cónego  fteular  da 

Congregação  de  S.  Joaõ  Evangc+lfta.  Grande  Mcírre ,  gran- 
de Pregador  ,  grande  politico,  grande  Prelado.  Leu  mui- 
tos annos  Filoiofia ,  e  Theologia  no  Collegio  de  S.  Joaõ 

da  Cidade  de  Évora  com  geral  aceitação.  He  ,  e  fera  per- 
durável naquella  Congregação  a  memoria,  e utilidade  das 

poftillas  ,  que  di&ou  em  quatro  volumes ,  que  ainda  fe  con- 
fervaõ;  cm  trez  dos  quaes  títá  quaíi  toda  a  Filofofla  refu» 
mida  ,  e  no  quarto  feacha  a  mayor  parte  da  Theologia  re- 

copilada em  breve  ponto  ;  e  fe  eítimaõ  todos  quatro  ,  co- 
mo quatro  textos,  ou  quatro  Evangelhos  efcolaíticos.  Naõ 

foi  menos  infigne  na  oratória  evangélica.  Sendo  Reitor  de 
Saõ  Joaõ  de  Évora ,  e  Qualificador  do  Santo  Oíiiçio ,  pregou 

no 
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no  auto  publico  da  Fé,  que  naquelle  tempo  fe  celebrou  na^ia7» 
mefma  Cidade.    NaCapelía  Real,  c  nos  púlpitos  mais  au-M 
tharizados  da  Corte  de  Lisboa, pregoa  em  largos  annoses 
Sermoens  mais  graves ,  era  qae  mereceu  aclamaçoens  de 
perfeito  Orador.  Teve  larga  esfera,  e  capacidade.  Por  fia 
mão  dií pendia  o  Arccbifpo  de  Évora,  D.  Domingas  deGul- 
maõ,as  eímolas  mayores,  eoceultas,  e  lhe  cometia  o  governo 
do  Arcebifpado  ,  quando  vinha  á Corte.  Era  muito  politico, 
edeíingular  arbítrio  cm  codos  os  negócios ,  e  atè  nos  mais 
altos  do  Eftado ,  em  que  era  coníultado  ,  e  chamado  para  as 
juntas,  que  ie  faziaõ  naSecrataria  de  Eirado,  e  nellas  era 
commummente  íeguido  o  íeu  voto.  Coftumava  dizer  muij 
tas  vezes  o  grande  politico  daquelle  tempo,  Mem  de  Foyos 
Pereira  .Secretario  de  Eftado,  que  naõ  vira  para  eíla  oc- 
copaçaõ  homem  ínais  capaz  ,  que  o  Padre  Francifco  de 
Saõ  Jerooymo.  Foi  dotado  de  grande  pmdencia,  *  eco- 

nomia para  governar  homens,  e  Communidadcs,  como 
moftrou  nas  prelazias  de  Reytor  do  Convento  de  Saõ  Joaõ 
de  Évora  ,  que  oceupou  duas  vezes  ,  c  na  de  Geral  da 
Congregação  do  Evangelifta  que  também  obteve  outras 
duas ;  e  fobre  tudo  na  grande,  c  dilatada  prelazia  do  Bií- 
pado  do  Rio  de  Janeiro  ,  que  governou  dezanove  annog 
com  fingular  dezempenho  das  obrigaçoens  do  íeu  pafto- 
ral  oíHcio  ,  c  com  geral  fatisfaçaõ ,  e  armonia  de  todos 
feus  fubditos.  Faleceo  nefte  dia,  anno  de  1711.  com  fe- 
tenta  e  trez  de  idade.  Jaz  fepultado  naCapclla  de  noífaSe* 
nhora  da  Conceição  do  palácio  Epifcopal  da  Cidade  do 
Rio  de  Janeiro,com  efte  letreiro  fomente  Sub  tuum prefidtum. 

VIII. 

O  Padre  Joaõ  da  Madre  de  Deos  ,  foi  natural  da  Cida- 
de de  Braga  ,  e  Cónego  Secular  da  Congregação  de 

Sào  Joaõ  Evangelifta  ,  onde  fe  deu  todo  ao  ferviço  de 

Deos ,  exercitando-fe  em  muitas  virtudes ,  particularmen- 
te na  humildade  ,  paciência  ,  e  penitencia  em  que  foi  ra- 
ro ,  e  admirável.  Foi  muy  perfeguido  de  alguns,  que  naõ 

fe  achavaõ  com  efpirito  de  o  imitarem.  Efcreveo ,  c  im- 
primio  hum  tratado, com  o  nome  fuppofto  de  Joaõ  Lopes, 

que 
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Dia  7.  que  intitulou  Exercício  cotidiano  que  he  huma  perfeirifli-> 

dc  ma  direcção  do  que  o  bom  Religiofo  deve  fazer  no  dif- 

^  '  curfo  do  dia  ,  e  noite,  repartindo  as  horas  por  diíferen- 
tes  exercícios  efpirituaes  ,•  o  que  elle  juntamente  eferevia 
com  apenna,  e  com  ávida.  Cortado  de  penitencias,  e 
recebidos  devotiffimamente  os  Sacramentos,  com  rofto  ale- 

gre  ,  filiando  até  o  ultimo  inftante  ,  abraçado  com  hu- 
ma imagem  de  Chrifto  crucificado  ,  entregou  em  fuás 

maõs  oefpirito  no  Convento  de  Villar  ncfte  dia  de  1674. 

OITAVO    DE   MARCO. 

I.   SaÕ  Leodicizlo,  Btfpo  ye  Confeffor» 
I  í.   Saõ  Joaõ  de  Deos  ,  Confejfor. 
III.  Parte  para  a  índia  o  famofo  Pedralves  Cabral. 

IV.  Intenta  oOlandez  à  inter  preza  da  Bahia  ,  que  nao  con* 
legue :  Noticia  do  Mefire  de  Campo  Francifco  Rebello. 

V.  Dona  Maria  Urfula  de,  Abreu  e  Lancafiro. 
VI.  Fr.  Manoel  de  Ara  Coc(i. 

Vil.  Unem-fe  ao  Padroado  Real  lodos  os  Benefícios  da  Cathe- 
dral  de  Lisboa-* 

\ 

1. 
ANTO  Leodicizio  Juliano, foi dézannos  Ar- 

cehiípo  de  Braga ,  depois  treze  de  Toledo :  Em 

huma  ,  e  outra  Igreja  ,  fe  moftrou  Prelado 

muitas  vezes  infigne  :  Iníigne  na  caridade  , 

porque  as  fuás  rendas  eraõ  o  fuftento  dos  po- 

bres ,  o  dote  das  órfãs,  o  reígate  dos  cativos,  e  o  remédio 

univerfal  de  todos  os  neceffitados:  A  todos  aííiftia  ,  a  todos 

amparava,  vivendo  mais  para  es  feus  ,  que  para  fi:  Iníi- 

gne na  vigilância,  de  que  deu  claras  provas  em  cinco  Con- 
cílios Nacionacs,  aqueprefidio,  hum  cm  Braga,  e  quatro 

em  Toledo ,  dos  quaes  fahiraõ  decretos  utiliííimos  ao  bem 

commum  das  Igrejas  de  Hefpanha  :  Iníigne  naíabedoria, 

como  moftroa  cm  muitos  livros ,  que  compoz  ,  cm  que  dif- 

putou 
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patou   com  aparada  pena  matérias  graviílimas,  tocantes  áDiaS. 
Religião:  Compoz  também  moitas  Humilias,  Hymnos,e     de 

Epitáfios  em  louvor  de  vários  Santos,  e  dos  Arcebilpos  fco»  MarÇ°* 
predeccíTores :  Huma  ,c  outra  Igreja,  a  de  Braga,  eade 
Toledo  ,  celebra  com  reiigiofos  coitos   a  loa  fefta  neftc 
dia  ,.  cjue  foi  de  fco  glorioío  traníito,  anno  de  ópo« 

11. 

NAfceo  o  grande  Patriarca  daHofpitalidade  Saõjoaô 
de  Deos  na  Villa  de  Monte  mor  o  novo  ,  como  em  to-àc 

outra  parte  dizemoi  :  As  voltas  da  fortuna  ,  e  os  apertos    ayo 
da  pobreza  o  levarão  a  peregrinar  por  terras  t ftranhas >  e  a 
feguir  differentes  exercícios  ,  a  fim  de  manter  a  vida  :  Foi 
paftor  ,  foi  Toldado  ,   foi  livreiro,  e  em  tanta  divcrfidade 
de  empregos,  lhe  pulfava  fempre  no  intimo  de  fua  alma 
hum  movimento  interior  ,  que  fuavemente  o  atrahia  ao 
amor  de  Deos  ,  á  eftimaçsõ  da  virtude  ,  ao  defprezo  de 
todas  as  coufas  da  terra:   Cicceu  cita  boa  inclinação  com 
os  annos  ,    e  fuecedendo  ouvir    hum  Scrmaõ    ao  Medre 

Ávila,  grande  efpirito ,  c  Oráculo  daquclles  tempos,  aiTim 
fe  dtixou  ferir,  e  penetrar  da  cfpada  da  palavra  Divina, 
que  logo  ai  li  cm  publico,   e  na  race  de  huma  innnmeravcl 
multidão  de  gente,  começou  a  dizer  a  vozes  as  iuas  cul- 

pas, ferindo  o  Cco  com  íuípiros :  Deílis,   e  da*  palavras, 
paliou  ás  obras ,   repartindo  em  continente  com  os  pobres 
tudo  o  que  pofluhia,  até  os  próprios  veftidos.,cxçeptuando  fó, 
os  que  íervem  pteciíamente  á  modeítia :  Deípido  aiíim  de  to- 

das as  coufas  da  terra  ,  e  muito  mais  do  homem  antigo, 

que  fora,  começou  a  fer  reputado  por  louco  ,  e  como  lou- 
co foi  recluío  no  Hoípital  de  Granada  :  Eifaqui  a  loucura, 

a  que  Saõ  Paulo  chama  verdadeira  fabedoria  !    Eilaqui  os 
loucos,  que  (  como  o  mefmo  Saõ  Paulo  diz)  elege  Deos 

para  confundir  aos  fabios  do  Mundo!   Padeceo  o  noíío  lou- 
co Santo  ,   (  aííim  lhe  chamava    então  o  Mtftrc  Ávila  ) 

com  paciência  admirável  os  tratamentos  de  louco ,  e  pei- 
to,    pouco  depois ,  em  fua  liberdade,  deu  principio  a  ho- 

ma  vida  portentoía  :  A  cabíça  fempre  defeuberta,  os  pés 

dcfcalços ,   o  corpo  mal  ,  e  pobremente  abrigado,   o  luf- 
Frf  tento, 
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DíS  8.  tento  ,  qual  apenas  bailava   para  manter  a  vida  ,   o  roais' 
humilde,  e  grcííeiro  ,  a  cama  a  terra  mia  :   Aííim  anda- 

'  '  va  cm  hum  circulo  incrfíante  em  ferviço  de  Decs  ,  e  be« 
neficio  do  próximo:    Pobre,  e  mendigo  ,   era  o  remédio 

univeríat  ,  naõ  ió  dos  pobres  mendigos  ,    mas  d  s  occui- 
tos,   e  muito   mais- dos  enfermos.   Alugou  humas  caías,  e 
as  compoz  em  forma    de  Holpital  ,    e  foraõ  os  primeiros 

a'iccrces  da  iiluilre  Religião *  -de  que  foi  ,  e  he  gloiiofo 
patíiarca:  Baícou  camas,  e  para  cilas  trazia  os  enfermos 

nos  braços,   c  aos  hombros-,   e  tal-vcz,  dous  juntamt  nte, 
e  os  íervia   em  tudo  com  incanfavcl  diligencia,   Com   ar* 

dccuiffiíTia  caridade  :    Pagava-fe   tanto  o  Ceo  delias  boas 
obras,   que  fe  dignou  o  mcímo  Chrifto  de  participar  del- 

ias em  figuria  de  pobre,   e  moftrando-lhe  logo  quem  era^ 
eocheu  de  à\cg> ia  inefável  fua  ditoía  alma  :   Por  fuás  maus 
hia  cortar  lenha  ao  mato,  e  vez  houve,   que  colhendo-o 
lá  a  noite  ,    o  vieraò    acompanhando  os  Anjos  com  to- 
chás:    Aílim  fervem  os  Anjos  aos  que  fe  oceupaô  em  íer- 
vir  aos  pobres  :     Em  huTía   grande  innUndaçaò    de  hum 
caudaloío  Rio  ,  fe  expoz  a  mamfcftos  perigos  ,  por  colher 

a  lenha,  ique  o  me  fervo  rio  arrancara,  e  levava  inutilmen- 
te ao  mar:    Mayor  perigo  correu  em  outra  occaíiaô  ,  ate- 

andofe  no  feu  Hofpital  hum  grande  incêndio  :  Por  muito 
dilatado  efpaço ;  foi  vifto  íem  oífença ,  entre  as  chamas  ate 

que  poz  os  feus  pobres  enfermos  em  lugar  feguro,  AíTim  paf- 
fou  por  figo,  e  agoa ,  para  lheconfeguir  o  refrigério:   Aò 
mefmo  tempo  j&  exercitava  em  afperiííimas  penitencias, 
em  contemplaçoens  altiílimas  ,  fobindo  ao  mais  alto  do 

ltnpirio  com  perennes,  ardentes  jaculatórias:   Entrava  pe* 
las  cafas  das  mulheres  perdidas  ,   e  íem  dizer  palavra  ds(- 
cobria  as  coftas,   hum  Crucifixo  nam.ió  ríquerda  ,   na  ói* 
reita  hurms  dicipíinas  ,   e  com  cilas  íe  açoutava,  atè  que 

corria  o  fangue  em  fio,  corriaô  também  cm  rio  as  lagri- 
mas de  íeu*  olhos,  e  eíle  tremendo  eípctaculo  rendia  aqucl- 

les  coraçoens  a  huma  fegura  emenda  ,  e  entaõ  lhe  buíca- 
va  modo  de  viverem  honeftamente  :     AiTim    prefeverc-H 
com  admirável  cenftancia  ,  até   que  o  Senhor   o  chamou 

para  o  premio  eterno,    por  meyo  de  huma  morte  iantir- 
íima  ,  fuecedida  nefte  dia, cm  Sábado  ,   no  anno  de  i  j  50. com 
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com  cincocnta  e  cinco  de  idade:  Morreu  de  joelhos  ,  eDiaS. 

nefta  poítura  perfeverou  muitas  horas  depois  de  morto  ,  de 
exhalando  celeítial  ,  fuaviífima  fragrância  :  Jaz  em  Grana- 

da, e  em  todo  o  Mondo  he  celebre  o  feu  nome  ,  pelas 

grandes  maravilhas  ,  que  experimentaõ  os  que  invocaõ  a 
íua  protecção:  Foi  a  lua  Religião  confirmada  debaixo  da 

Regra  de  Santo  Agoftinho  pelo  Beato  Pio  V.  no  primei- 
ro de  Janeiro  de  1571.  e  florece  em  toda  a  Chriftandade, 

em  grande  beneficio  da  pobreza  ,  e  gloria  de  feu  Santo 
Fundador. 

III. 

NO  mcímo  dia,  em  Domingo,  anoo  de  1500.  par- 
tio  para  a  Índia  o  farnolo  Pedralves  Cabral  ,  filho 

de  Fernam  Cabra';  Adiantado  da  Província  da  Bei- 
ra, fenhor  de  Zuia<a,  e  Alcaide  mòr  de  Belmonte  :  Le« 

vava  buma  Armada  de*  treze  velas  ,  c  foi  a  íegunda  ,  e 
Pedralves  o  fegundo  Capitão  mór ,  que  f  z  aquella  nova, 

c  perigofa  jornada.  EIR.y  Dom  Manoel  ,  cm  demonf- 

traçaõ  do  (cu  alvoroço  ,  e  empenho  ̂ por  caufa  dos  no- 
vos ddcubrirnentos  ,  foi  no  mcfmo  dia  com  toda  a  Cor- 

te a  ouvir  Miíía  na  Ermida  (  que  ent  ò  era)  de  Btllém  : 

Houve  Sermaõ,  que  pregou  Dom  Diogo  Ortiz  Bilpo  de 
Ceita,  conforme,  e  ajeitado  ás  circunftancias  occorren- 

tes  j  Todo  efte  t~mpo  teve  EIRey  configo  dentro  da  cor- 
tina ao  Cabral  ,  por  honra  do  grande  cargo  ,  que  fiava 

delle.  No  fim  da  MiíTa  fe  tirou  do  Altar  huma  bandeira 

da  Cruz  da  Ordem  de  Chrifto  ,  e  foi  entregue  ao  mcí- 
mo Capitão  mór  ,  que  dalii  fe  foi  embarcar  ,  a  tempo 

quecruzavaõ  pelo  Rio  infinitas  enbarcaçoens ,  c  ss  |  rayas 
le  viaõ  cubertas  de  gente  ,  e  efta  rompia  em  differentcs 

aífedtos ,  jà  de  trifteza ,  já  de  alegria  ,  jà  de  cíperança  i 
jà  de  temor.  Partio  ,  em  fim  ,  a  Armada  ,  cujo  fucceíTo  , 

em  parte  foi  infelice,  em  parte  teliciífimo :  Infeíice  por- 
que os  mares  lhe  comerão  quatro  Náos  da  fua  conlerva 

com  tudo  o  que  hia  ncllas  :  Feliciífimo,  porque  os  meí-  d8 
mos  mares  a  levarão  ao  defcobrimento  da  nova  Lufitania^brií. 

Como  diremos  nos  dias  a  que  huma, e outra  coufa  pertence,  u^l] 
FfF  ij  IV. 
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Dia  8. 

de  TV 
Março.  A  T  • 

PElos  annosde  1647.  íe  achava  na  occupaçaõ  de  Ge- 
neral das  armas  Olandezas  em  Pernambuco  S'giímun- 

do  Vanícop  .íoldado  antigo,  e  valerofo  ,    mas  de  mais  re- 

putação y  que  fortuna:   Dominava  grandes  porçoens  da» 
quelle  vaíliííimo  Paiz  ,  e  julgou,  que  conquiítada  a  cabe- 

ça ,  facilmente  as  outras  partes  ficariaõ  defanimadas ,  c  ren- 
didas.   Levado  deftes  penfamentos ,  ajuntou  hum  grande 

poder  naval ,  e  íahio  do  Arrecife  por  Fevereiro  ,  e  refor- 

çando-fe  de  gente,  emuniçoens,  no  Rio  de  SaõFiancifco, 
entrou  nefte  dia,  do  anno  referido,  naquclla  famofa  Ba- 

hia, cujas  agoas  lavaó  os  pés  da  Cidade,  a  que  eila  deu  o 

nomej   Fazia  a  Armada  huma  galharda  oftentaçaõ  aos  o- 
lhos ,  c  aos  ouvidos  ,  já  pelo  numero ,  e  mngeftade  dos  ba- 
xeis,  ornados  de  bandeiras,  e  flâmulas  de  diferentes  formas, 

e  alegres  cores  ,    já  pelo  eílrondo  marcial   das  boccas  de 
fogo  ,  e  das  caxas,  trombetas ,   e  clarins.    Deíembarcaraõ 

promptamente    em  hum  fitio  ,  chamado  Taparica  ,  trez 

legoas  da  Cidade ,  c  em  lugar,  que  lhe  pareceo  mais  de- 
fenfavel,  levanton  o  Vanfcop  hum  Forte  capaz  de  aloja- 

mento ,  rodeado  de  quatro  baluartes,  artcíhado  de  muitas, 

e  reforçadas  peças  com  tal  arte  ,   que  delles  íe  defquarti- 

navaõ  os  ângulos  da  força  principal  ,cruzando-le  as  balas 

por  toda  a  circunferência.   Era  o  feu  intento  devaftar  [co- 
mo fez)  toda  a  campanha  ,  atirando  adous  fios:  Hum  en- 

riquecer ,  e  alegrar  aos  feus  com  os  deípojos :  Outro,  conf- 
tranger  ospayzanos  a  que  fc  recolhehcm  (como  também 
fizeraõ)  à Cidade,  para  que  crecendo  as  boccas,  creceífe 
igualmente  a  falta  de  mantimentos.   Eraentaí)  Governador 

do  Eftado,  António  Telles  da  SyWa,  e  chamando  a  Confe- 
lho  os  Cabos  principaes  da  guarnição  da  Cidade ,  propoz 

a  fui  refoluçaõ  ,  que  era  defalojar  aos  inimigos,  atacando- 
os  no?  feus  mcfmos  quartéis  ,•  Dizia  :  Que  era  injuria   das 
noffas  armas  a  affíjltncia  do  Olandez  dominante  aosnoffos  o/bos: 

Qve  deixallo  fenhor  da  Campanha  fem  alguma  oppojiçao ,  era 
mo  Irar  patente  receyo  dofeu  poder ,  e  defeonfiança  do  noffo: 

G>ne  a  nojja  omiffao  augmentava  a  fita  ouzadta :  Que  já  b/ao 

faltan* 
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faltando  os  vweres  na  Cidade ,  e  feria  cada  vez  major  afai  Dia  8. 

ta ,  porque  as  correrias  do  inimigo  cortar  tao  todos  os  comboes:  xf*ea 
Que  bem  reconhecia  a  dificuldade  da  empreza  ,  e  defigualda  - 
de  das  forças  j  Mas  que  effe  era  o  coftume  do  braço  Por  toe 

guez  emprender  ,  e  confeguir  coufas  grandes ,  fempre  com  po- 

der inferior.    Calarão  fe    todos  ,  porque,  guiados  peia  ra- 
zão ,  nenhum  quiz  aprovar  ,  e  attentos  ao  refpcito  ,  ne- 

nhum 1c  animou  a  contradizer  aquclla  arrojada  propofta. 

Só  o  Mcftre  de  Campo  Francifco  Rebelo,   famofo  igual- 

mente no  pulfo  ,  e  no  conielho  ,  expoz  o  que  lhe  pare- 
cia dizendo:  Que  era  mais  temeridade  ,  do  que  valor  ,  aquel' 

la  i  e/oluçaõ :   Que  o  inimigo  fe  achava  taõ  fortificado  ,  que, 
ainda  no  ca/o  da  vitoria  }  feria  muito  major  a  perda  ,  que  a 
utilidade  :   Qiie  a Jumma  do  negocio,  nos  termos  pr e/entes, 
era  defender  a  Bahia ,  fim  ,  para  que  fe  deviaô  confervar  as 

forças  inteiras'.  Que  disbaratalas  naqueíla  invazaõ , feria  a* 
br  ir  huma  porta  aos  inimigos  p ar amcon]egutr em  facilmente  a 

Lonqmjla ,  que  tntentavaõ  :    Qjie  fe  devia  efpetar  pelo  bene- 
ficio do  tempo  ,  em  que  fuccederiao  novos  acctdentes ,  que  po* 

diaõ  felicitar  as  no/fas  operaçoem  :   Que  para  a  condução  dos 

mantimentos  naõ  faltava  campo  no  dilatado  circuito  da  Cida- 

de ,  ejlando  o  major  poder  dos  Olandezes  a  hum  fó  lado  del- 

ia'. Qiie  elle  votava  contra  o  feu  defejo  ,  mas  que  attendia 
ao  que  era  mais  conducente  á  cnnfervzçao  do  Eflado  ,    e  ao 
ferviço  delRej.    Naõ  admitio  o  Governador  tilas  razoens, 

todo  atado  às  íuas  ,   e  fem  efperar  outros  pareceres  ,   or- 
denou ,  que,  na  madrugada   do  dia  íeguinte  ,    fe  dcíTe  o 

aííaito  ,  acreícentando  com  imprudente  ardor  :   Que  quem 

tiveffe  meão,  podia  ficar  em  Jua  caza-y   Mas  o  Rebelo,  co- 
mo tinha  aífentada  a  opinião  na  folida  baze  de  illuftriílí- 

mas  proezas  ,  fez  pouco  cafo  d?  palavras  menos  coníidc- 
radas >  e  difpoz-fe  generofamente  às  obras,  c  na  madrn* 

gada  do  dia  íeguinte,  com  mil,  e  duzentos  loldados ,  in- 
vtftio  o  forte  dos  Olandezes  ;   Afcendeu-fe  hum  furiolo 
combate:   O  eftrepito  horrendo  da  artelharia  ,  a  groífu- 
ra  medonha  do  fumo,  a  luz  efeura  dos  relâmpagos,  pro- 

duzidos das  boccas  de  fogo,  que  incelTantemente  fcintila- 
vaõ  de  huma,  e  outra  parte,  formavàõ  huma  tal  miftura 
de  temeroia  confufaõ  ,  que  cegava  os  olhos ,  atroava  os 

ouvidos , 



+i4  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  8.   ouvidos,  c  fazia  eftremecer  os  mais  deftimidos  coraçoens. 

°e     Montarão  os  Portuguezes  os  muros  por  entre  dilúvios  de 

Março.  £0g0  ̂  c  rjos  je  fangue,  fendo  os  corpos  defpedaçados  ,  ç 
palpitantes  de  huns ,  degráo  miferando  à  fobida  de  outros- 

Ê  quando  já  parecia  ,  que  a  fortuna  íe  nos  moftrava  favo- 
rável, acertou  huma  baila  nos  peitos  ao  valèrofb  Rebelo, 

de  que  cahio  morto  ;  Com  e!le  deícahiraõ  de  animo  os 

feus  ,  que  no  exemplo  das  fuás  acçoens  bebiaõ  os  mayo- 
res  alentos.  Retiraraò-íe  em  boa  forma  ,  fempre  com  o 

rofto  no  inimigo  ,  que  ficou  taõ  fangrado  ,  quenaõ  le  ani- 
mou a  fair  dos  feus  quartéis  ;  Sobre  cftes  flcáraô  mortos 

mais  de  quinhentos  Portugurzes  ,  perda,  dai  mais  lafti- 
moías,  que  padecemos  naquella  guerra,  pela  teimofa  ob- 
ftinaçaõ  do  Governador,  que  agora  reconhecia,  íem  re- 

médio, o  acerto  do  contrario  parecer.  Mantiveraõ-fe  os 
Oiandezes  naquelle  fício  alguns  tempos,  fem  outras  ope- 
raçoens  mais  ,  que  algumas  entradas  de  pouco  porte  , 
porque  os  noífos  lhe  andavaõ  âviíta,  e  os  cortarão  com 
maõ  pezada  por  muitas  vezes  j  Até  que  íabendo,  que  de 
Portugal  os  bufeava  huma  poderola  Armada  ,  levantarão 
furtivamente  o  Arrayal ,  e  voltarão  a  Pernambuco  ,  muito 
menos  ufanos,  do  que  vieraõ. 

Foi  o  Medre  de  Campo  F»aocifco  Rebelo  ,  facilmen- 
te igual  aos  famofos  Capitães  do  feu  tempo,  em  valor,  e 

e.n  prudência  ;  Virtudes  ,  que  rara  vez  fe  coftumaõ  achar 

juntas  em  hum  fogeito.  Chamavaõ  lhe ,  como  por  anto- 
nomifia,  o  Rebelinho,  por  fer  de  menos  avultada  (ítatn- 

raj  mas  nella  ,  e  nos  efpiritos ,  era  hum  novo  Alexan- 
dre j  Podemos  dizer,  que  todo  elle  era  coração,  e  conrcí- 

pondiaõ  ao  coração  as  forças:  Occafiaõ  houve,  em  que, 
apertando  nos  braços  a  hum  Olandcz>  fem  uzar  de  outra 
arma ,  lhe  efpremeu  ,  e  arrancou  a  alma  do  corpo.  O  feu 

nome  [ainda  em  diminutivo  ]  aogmentou  fempre  o  alento 

dos  feus  foldados ,  e  foi  o  terror  dos  inimigos:  Com  fef- 
fenta  homens  rompeu  duzentos  inteiramente:  Quantas  ve- 

zes pelejou,  tantas  venceu,  e pelejou  vezes  fem  numero, 
já  em  campanha  aberta  ,  já  íoccorrendo  praças citiadas, 
ji  defendendo  outras  de  perigofos  citios :  Era  igualmente 
valerofo  ,  c  liberal :  Amava,  e  favorecia  aos  beneméritos ,  e 

de 
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de  todos  era  bem  quifto  ,•  Morreu  nefte  dia  (como  diííemos)  F>ia  8. 
a  violências  de  huma  ordem  intempeftiva  ,  de  huma  refo*  i 
luç  ó  temerária;   Mas  nunca  terá  fim  afama,  c  memoria 
do  leu  nome. 

v. 
■ 

Ona  Maria  UrTula  de  Abrea  e  Lancaítro,  natural 

do  Rio  de  Janeiro  ,  filha  de  Joaõ  de  Abreu  de  Oli- 
vena  ,  havendo  deixado  a  caía  de  feus  pays  em  idade  de 

díZoko  annos,  veyo  a  Lisboa,  e  Tentando  praça  de  Tol- 
dado ,  com  o  nome  de  Bahhazar  do  Couto  Cardezo, 

paffou  ao  cftado  da  índia  ,  onde  fervio  por  efpaço  dedo- 
zc  annos,  oito  mezes,  e  treze  dias,  delde  o  piimeiro  de 
Setembro  de  1700.  até  doze  de  Mayo  de  1714,  na  praça 

de- Toldado  ■  em  varias  Fortalezas  ,  e  na  Cidade  de  Goa, 
achando-íe  na  tomada  deAmbona,  que  Te  levou  à  eíca- 
la  com  muita  mortandade  ,  Tendo  dât  primeiras  peííoas 

qae  entrarão  nacjuella  Fortaleza  com  evidente  rifeo  de 

vida,  e  d^pmem  varias  carnpanlns  ,  e  baterias.  Sendo 
nomeada  Cabo  do  Baluarte  da  Madre»  de  Dtos  na  Forta- 

leza de  Chaul  ,  íe  houve  com  sífioalado  valor  em  todas 

as  occaííocns ,  que  o  inimigo  o  acometeo  ,  c  em  todas 

as  outras,  em  qoc  Te  achou  no  diTcarío  dos  ditos  annos,  p  o- 

cçdcu  como  bom  lòldado„  fazendo-fc  átrnder  fempré'  pe- 
lo íeu  esforço.  ElRcy  Dom  Joaò  V.  nofío  Senhor ,  em  ia. 

tisfaçaô  deites  ferviços  ,  a  dcfpachou  ncfte  dia  de  1718. 

f.Tzendo-lhe  mercê  do  PaíTo  de  Pangim  ,  dando  lhe  faculda- 
de para  a  nomear  cm  feias  filhos,  e  n3  falta  delles,  em  quem 

lhe  parecer,  naandando-ihe  logo  dar  hum  xerafím  por 
dia,  pago  na  Alfandega  de  Goa ,  em  quanto  naõ  entraffe 
na  referida  mercê. 

VI. 

^7  File  dia  ,  ânno  de  1741.  faleceo  trrv  Coimbra  no 

^|  Coi!egio  da  Pedreira  dos  Reli^ioíos  Capuchos  da 
Província  de  Santo  António  ,  o  Padre  Frey  Manoel  de  Ara 
Cxii  ,  natural  da  Villa  da  Ctrtan.  Era  toda  a  íua  vida 

foi   venerado   por  muito   virtuofo  ,    e  tam  humilde  ,   que 

nunca 
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Dí*  8.    noQCa  quiz  aceitar  Prelazias.    PrediíTe  o  dia  do  feu  óbito, 
w  e  trez  finaes ,  que  a  eftc  de?iaõ  preceder  ,  o  que  tudo  íe 

?io  verificado.  Na  vefpera  da  íoa  morte  fez  aos  Collegiaes 
homa  exhortaçaó  para  íeguirem  o  caminho  da  virtude,  e 
fugirem  do  perigo  ,  em  que  põem  as  concierteias  os  catgos. 
Ficou  totalmente  flexível  atè dentro  na  ícpuitu?a  ,  que  nó 
dia  feguinte  íe  lhe  deu  na  Capella  mòr  do  mtfmo  Collcgio, 
c  fendo  picado  lançou  íangue  liquido. 

VII. 

O  Papa  Clemente  XII.  cedeu  para  íempre  a  EIRey 
Dom  Joaõ  V.  noífo  fenhor  ,  e  a  íeui  fuccelforcs , 

c  urtio  ao  feu  Padroado  Real ,  o  provimento  de  todas 
as  Dignidades  ,  Conezias  ,  e  mais  Benefícios  da  antiga 

Cathedral  de  Lisboa  Oriental,  por  huma  Bulia  ,  que  prin- 
cipia :  Ctrçunfpcãa  Sedts  Apofioltca ,  paliada  em  Roma ,  nel- 

te  dia,  anno  de  1737.  dequetomon  poííe  a  23.  de  Fe- 
vereiro de  1740.  o  Doutor  Joaõ  Alvares  da  Cofta,  do  Con- 

felhode  Sua  Mageftade  ,  Procurador  da  íua  Coroa,  e  De- 
zembargador  do  Paço  ,  a  qual  íe  guarda  no  Archivo  Real 
da  Torre  do  Tombo. 

NONO 
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Dia  9 

NONO    DE   MARCO. 

I.  Nafie  o  Infante  Dom  Raimundo ,  filho  delRey  D.  Sambo  /. 
II.  Dona  Guiomar. 

III.  Na  fie  o  Infante  D.  António ,  filho  delRey  D.  João  11 L 

IV.  Entra ,  £  ar r aza  Dom  Henrique  de  Menezes ,  o  lugar  dt 
Coulete. 

V.  EntraÕ  em  Roma  o-,  Augufttjfimos  Emper adores  Federico ,  # 
Leonor ,  í?  recebem  a  Coroa  de  ferro ,  e  bênçãos  nupcttes 
da  mao  do  Pontífice, 

VI.  C&íga  *  L/$^<n  0  Archtduque  Carlos ,  %*  Emper ador  de 
Alemanha, 

i. 

ESTE  dia,  anno  de  1195.  nafceu  em  Coim- 
bra o  Infante  Dom  Raymundo  ,  filho  delRey 

Dom  Sancho  I.  e  de  íua  mulher  a  Rainha  D. 

Dulce }  Foi  o  quinto  na  ordem  do  nafeimen- 
to ,  e  naõ  fe  fabe  delle  outra  coufa  por  mor- 

rer de  pouca  idade.  Jaz  fepultado  no  Real  Morteiro  de  San- 
ta Cruz  de  Coimbra. 

11. 

HE  digna  de  memoria  perdurável  Dona  Guiomar,  ma* 
trona  Portugueza ,  nafeida  cm  Lisboa  depays  ricos, 

e  nobres  :  Ficando  bem  herdada ,  e  fem  precizas  obriga- 
çoens  ,  fe  refolveu  ahir  viíitar  os  Santuários  de  Roma: 

Alli  notou  o  muito,  que  padeciaõ  os  feus  naturaes  por  fal- 
ta de  lugar,  que  ferviffe,  naquella  Cidade,  de  abrigo,  e  re- 

fugio aos  pobres,  e  enfermos  da  fua  Naçaõ  ,  c  revtftida  de 
hum  generofo  efpirito  ,  difpendeu  todas  as  fuás  riquezas 
na  fabrica,  c  dote  do  Hofpital  ,  que  hoje  exifte  namefma 

Cidade  com  o  nome  de  Santo  António  dos  Portuguez-es , 
obra  infigne  :  Faleceo  neftc  dia,  anno  de  1400.  Jaz  na 
Igreja  do  mefmo  Hofpital. 

Cgg  III. 
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Dia  9. 

MdC  IIL Março. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1 5  3  o.  nafceo  o  Infante  Dom 
António ,  filho  dos  Reys  Dom  Joaõ  III.  e  Dona  Ca- 

tharina$  Viveu  onze  mczes. 

IV. 

PElos  annos  de  15 16.  era  famofo  na  índia  o  lugar  de 
Coulete,  fituado  na  fòz  de  hum  rio,  a  féis  legoas  de 

diftancia  da  Cidade  de  Calicut,  capital  do  Império  do  C,a- 
morí ;  Achava-fe  cercado  de  forte  muralha  ,  c  nella ,  mui- 

ta ,  e  boa  artelharia,  a  cuja  fombra  íe  cobriaò  cincocnta 
c  íeis  paráos  de  guerra,  nosquacs,  e  na  praça,  fe  conta- 
vaõ  vinte  mil  dcfenfores  ,  entre  Toldados  ,  e  payzanos, 

com  grande  abundância  de  muniçoens  de  guerra,  e  boc- 
caj  Era  taõ  grande  a  arrogância  ,  e  prcfunçaõ  dos  bár- 

baros ,  e  taõ  firme  a  confiança ,  que  tinhaõ  na  fortaleza  do 

lugar,  que  corrião  ,  como  em  provérbio,  entre  ellcs  ef- 
tas  palavras:  Uxar  Coulete;  Como  fe  diceraõ:  Guarda  de 
Coulete  j  Mas  Coolete  fe  íoubc  guardar  mal  do  valor  dos 

*  Portuguezes ,  porque,  dando  nellc  o  dffttuiraó,  e  abra- 
zarao  a  ferro  ,  c  fogo  ,  obrando  eftupendas  acçoens  ,  4 
cufta  de  muitas  vidas  dehuma,  c  outra  parte:  Colherão- 
fe  trezentas  e  feífenta  peças  de  artelharia,  e  numero  im* 
menfo  de  armas  de  toda  a  forte  ,  e  cincoenta  e  trez  pa- 

ráos ;  Aos  outros  fe  poz  o  fogo,  e  juntamente  ao  lugar, 

e  vieraõ  a  trocar-fe,  nos  fumos  daquelle  incêndio  ,  osda^ 
quella  prezunçaõ.  Succedeu  efte  galhardo  feito  nefte  dia, 
no  anno  aííima  referido  ,  fendo  Governador  Dom  Hen- 

rique de  Menezes,  que  fe  achou  em  peííoa  na  facçaõ  ,  e 
foi  grande  parte  nella. 

v. 
NO  mefmo  dia,  anno  de  1452.  entrarão  em  Roma  os 

Auguftiflimos  Eroperadores  Federico,e  Leonor,  com 

a  mayor  pompa,  mageftade,  e  cftentaçaõ,  que  jà  mais 
havia 
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havia  viíto  aquella  gram  Cidade  em  fcus  antigos  triunfos;  Dia  9. 

Precedia  o  Emperador  no  meyo  de  dous  Legados  ApoJ»     te 
tolicos,  acompanhado  de  infinitos  Cavaileiros  ,  e  Mon* 
ienhores  de  huma  ,  e  outr3  Corte  ,   Imperial,  e  Pontifí- 

cia ;    Segoia-fe  immediatamente  aífiftida  de  Fida!gos  ,  e 
Damas  Portaguezas,  a  íenhora  Empcratriz  ,  realçando  os 

mais  íinguiares  extremos  demodeítia,  e  fermoiura ,  de  ga- 
la ,  e  de  riqueza.   Em  terceiro  íugar,  fe  oftentava  com  in- 

íignias  Reats  Ladislao  Rey  de  Ungria  ,  e  de  Bohtmia ,  com 
todos  os  grandes  de  hum,   e  outro    Reyno  ;  Occupava  o 
quarto  ,  finalmente  como  General  do  Império  ,   Alberto 

Archiduque  de  Áuílria  ,  a  quem  feguião  em  viítoias  ,  e 

bem  ordenadas  fileiras  as  tropas  do  Exercito  Imperial.   En- 
tre alegres  ,    e  fauftas  acclamaçcens  do  povo  Romano, 

que  concorreu  em  immenla  multidão  ,  chegarão  os  excel- 

íos  Príncipes  ao  Sacro  Pa'acio ,  onde  em  hábitos  Pontifi- 
caes ,   fentado  em  magtítoío  trono  ,   os  elperava  o  Santii- 
íimo  Padre  Niculao  V»  a  cujos  pés  poftrados  fizerão  re- 
ligiofamente  a  coftumada  adoração,  e  a  feu  exemplo  „  o 

Rcy  ,  e  o  Archiduque  ,   e  toda  aqutlia  nobiliíTima  comi- 
tiva ;  O  Pontífice,  com  razão,  alvoroçado ,  e  por  extre- 
mo alegre ,   recebeu  a  todos  com  paternal  arTccto  ,   e  fin- 

gulares  demonftraçoens   de  benevolência  ,  e  logo  por  fua 
mão  impoz  em  huma  ,  e  outra  Augufta  cabeça ,  a  Coroa 

de  ferro,   como  a  Reys  da  Lombardia  ,ceremonia  preci- 
Za   para  receberem  a  de  ouro  ,  como  Emperadores  de  Ro- 

ma.   No  mefmo  dia  ,  receberão  da  mão   do  Pontifíce  as 

bênçãos  núpciaes  ,   por  eftar  jd  ,  muito  de  antes  ,  cele- 
brado o  cazamento  cm  Lisboa  ,   aonde  Federico  mandara 

procuração. 

vi. 

N*  O  mefmo  dia  ,  em  Domingo  ,  anno  de  1 704.  foi  re« 
|  cebido  em  Lisboa,  com  íoleniífimo  apparato  ,  elu- 

fiuiíhma  oftentaçao  ,  o  Archiduque  Carlos  ,   hoje 
Emperador  de  Alemanha  ,  donde  veyo  a  Portugal  ,  afim 

de  tomar  poff*  dos  Rcy  nos  de  Caítella  ,    dos  quaes  (  fe- 
gundo  k  afíumava)  er*  legitimo  fucceííor  :  Chegara  a  dar 

Ggg  ij  fun- 
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E>«a  9.  fundo  no  dourado  Tejo  ,  defronte  do  fnio  chamado  a  Jua- 

M  e  queira ,  na  Sexta  feira  precedente ,  onde  foi  compriroen- 
'  tado  das  Mageftades  ,  e  Altezas  de  Portugal.  Trazia  na  fua 
comitiva,  entre  a  família,  e  oííiciaes  de  guerra  ,  cm  que 
entravão  muitos  Príncipes ,  e  grandes  fenhores,  mais  de 
doas  mil  pcíToas:  Veyo  na  Efquadra  do  General  Pvhó  no 

navio  da  Real  Catharina,  comboyado  por  vinte  de  guer- 
ra,  e  mais  de  trezentos  mercantes,  e  de  traníporce  de  do- 
ze mil  Toldados,  que  entaõ  vierão  para  Portugal  ,  Ingle- 

zes ,  e  Olandczes  ,  governados,  aquelles  pelo  Marifchal 

deChamberg,  e  eftes  pelo  Meftre  de  Campo  GcneralFa- 
gel.  Havia-ie  prevenido  na  face  do  Forte,  que  olha  para 
o  meyo  dia  ,huma  ponte  de  fumptuofa  grandeza  ,  com  dous 

foberbos  pórticos  ,  hum  encoftado  ao  mefmo  Forte,  ou- 
tro fobre  o  Rio  ,  ambos  de  maravilhofa  fabrica  ,  cuber- 

tos  de  excellcntcs  pinturas,  e  ornados  de  donofas  Eftacuas 
com  fuás  emprezas,  e  infcripçoens,  taõ  elegantes  na  idéa, 
como  próprias  na  aplicação.  Pelas  cinco  horas  da  tarde 
defte  dia,  fahio  de  Palácio  o  Sereniííimo  Rey  de  Portugal 

Dom  Pedro  II.  acompanhado  de  toda  a  nobreza  com  lufi- 
diííimas  galas,  e  na  mefma  ponte  fe  embarcou  ,  e  chagan- 

do á  Capitmia  ,  veyo  EIRey  de  Caftclla  (  efte  Titulo  fe 
lhe  dava  então  )  cfperar  ao  noíTo  no  topo  da  efeada  ,  e 

o  levou  comfigo  até  a  camará,  e  depois  de  hum  breve  ef* 
paço  ,  que  gaitarão  ambas  as  Mageftades  neftas  primeiras 
viílas  ,  voltarão  a  embarcar-íe  no  Bergantim  ,  e  até  efte 
ponto  teve  o  melhor  lugar  o  noífo  Rey,  mas  daqui  por  di- 

ante o  ced;u  ao  hofpede  em  todas  as  mais  funçoens  pu- 
blicas,  e  particulares.  Voltarão  a  defembarcar  na  ponte, 

e  paliarão  à  Capella  Real ,  que  eftava  nquiííimamente  or- 
nada ,  e  nella  fe  cantou  o  Te  Deum  com  a  lolenidade,  ar- 

monia,  eftrondo,c  aplaufo,  que  fe  coftnma  em  fmelhan- 
tes  a<5tos.  Daqui  conduzio  EIRey  de  Portugal  o  de  Caftel- 
la  ao  quarto  ,  que  fe  lhe  havia  preparado  ,  e  a  mais  fa- 

mília fe  repartio  por  outros,  que  fe  vião  armados  de  pre- 
ciofas  tapeçarias  ,  com  riquiííimas  camas.  Cearão  squel- 
la  noite  em  publico,  tendo  EIRey  de  Caftella  o  primeiro 

lugar,  o  de  Portugal  o  fegundo,  logo  o  Sereniííimo  Prin- 
cipe  Dom  João,hoje  Rey  ,  logo  os  Sercnifíimos  Infantes 

Dom 
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Dom  Francifco,  e  Dom  António.  AíTiftiraõ  os  Grandes  Dia  9. 

de  Alemanha,  e  Portugal,  eftes  cubcrtos,  e  defcubertos  de 
aquelles,  fegundo  o  ufo  do  feu  Paiz.  Outras  muitas  ve-  ̂  
zes  comerão  os  Reys  em  publico  na  mcfma  forma.  No 
dia  feguinte  foi  o  noífo  vifitar  ao  de  Caftclla  ,  que  o  veyo 
receber,  trez  cafas  fora  da  íua  camará,  e  nella  entrarão 

ambos,  fechando  o  de  Caftclla  a  porta  ,  ficando  fós  hum 

largo  efpaço*  Ao  dia  feguinte  pagou  a  vifita  ,  e  foi  ver  a 
EIRey  peio  PaíTadiço  ao  Palácio  da  Corte  Real,  onde  ef- 
peravão  os  Titulo? ,  e  officiats  da  Cafa.  Na  tarde  íuecef- 

íiva  o  Vifitarão  os  Sereniffimos  Príncipes,  e  Infantes,  fem 
mais  differença  de  ceremonia  ,  que  reccbelos  huma  rafa 
menos,  e  não  fechar  3  porta  da  camará.  Oífereceu  E  Rey 
de  Porcugal  ao  de  Caftclla  doze  cxcellentes  cavallos  com 

adereços  de  prata  ,  c  mantas  de  veludo  carmezim  borda- 
das de  ouro.  O  Sereniífímo  Príncipe  ,  e  os  trez  Infantes 

léus  irmaõs  ,  hum  prato  de  ouro  ,  cada  hum  ,  de  igual 
valor  j  Em  o  primeiro  ,  hum  cfpadim  de  diamantes  de 

grande  preço  •  Em  o  íegundo  ,  hum  muito  rico  baftão; 
Em  o  terceiro,  humas  piftolas  ,  marchetadas  de  ouro,  e 

efte  cuberto  de  diamantes  ;  Em  o  quarto  ,  hum  broche 
também  de  diamantes,  e  vários  adereços  de  âmbar.  Pro« 

feguio-le  com  magnificc  itiífima  grandeza  o  trato  daquel- 
le  Príncipe,  e  de  mais  de  quatrocentas  pcífoas  ,  a  que  fc 
dava  meza  cm  Palácio  ,  c  de  outras  em  muito  mayor  nu- 

mero ,  em  varias  cifis  da  Cidade,  tratando- fe  ao  mefmo 

tempo,  com  igual  fervor,  edifpcndio  ,  das  prevençoens 

para  a  nova  guerra  ,  cujos  fucceííbs  não  faõ  do  noíío  af- 
iam pto. 

de  ci- 
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DECIMO   DE  MARCO. 

I.  Sao  Gorgonto  ,  é/£«í  companheiros  Mártires, 
II.  //*  entrada ,  ?  defl  ruída  a  Cidade  de  XaeL 
III.  Publicaõfe  pazes  entre  Portugal te  Cajhlla. 
IV.  O  famojo  Dom  Luiz  de  /Itayde. 

I. 

M  Britonia  ,  Cidade  pouco  diílante  de  Braga, 
padecerão  ncílc  dia  martírio,  Saõ  Gorgonio  ,  e 

feus  companheiros,  Firmio  ,  António,  e  Santa 

Ágapes  Virgem,  no  anno  de  254.  Imperando 

11. 

Decio. 

ANdando  de  Armada ,  no  Eftreito  de  Ormuz  ,  D.  Luiz 

de  Menezes ,  irmão  de  Dom  Duarte  de  Menezes,  Go- 
vernador da  índia,  foi  íobre  a  Cidade  dcXael,  fituada  no 

mefmo  Eílreito,  c  huma  das  mais  fortes,  e  ricas  daquelia 

cofta.  Achava-fe  prezidiada  de  grande  numero  de  Mou- 
ros ,  e  com  todas  as  defenfas ,  de  que  fc  coíluma  valer  a 

itiduftria  ,  e  perícia  da  guerra  j  Mas  defembárcando  o  nof- 
fj  General  com  fetecentos  Portuguezes  ,  cortando  por  di- 

ficuldades,  que  pareciaõ  infuperaveis  ,  efcalaraò  os  muros, 
e  entrarão  a  Cidade  ,  e ,  depois  de  íaqueada  ,  a  entregarão 

ao  fogo:  Cuílou  ,  todavia  ,  efta  facçaõ  vinte  e  trez  Portu- 
guezes mortos ,  e  os  feridos  em  mayor  numero  >  Mas  fo- 

raô  ,  lem  clle ,  os  mortos  ,  e  feridos  da  parte  dos  infiéis. 

iii. 
NO  mefmo  dia,  anno  de \66%*  fe  publicarão  as  pazes 

de  Rey  a  Rey  ,  entre  os  Reys  Dom  AfFonfo  VI.   de 
Portugal ,  e  Dom  Carlos  II.  de  Caftella,  e  entre  as  duas Coroas , 
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Coroas,  nas  Cortes  de  Lisboa,  e  Madrid  ,  com  uni  veria.  Dia  i  o. 

gofto,  e  aplauío  de  ambas  asNaçoens:  O  largo  curfo  de  M  e 
vinte  e  oito  annos  de  guerras  taô  vivas,  c  taõ  ardentes, 
haviaõ  vexado  os  povos  de  maneira,  que  já  huns>c outros 

deíejavaõ  reípirar  nodefeanço  da  paz  }  Bem,quehuns  com 

a  gloria  de  vencedores,  outros  com  a  dor,  e  magoa  de 
vencidos. 

iv. 

OFamofo  Dom  Luiz  de  At3yde  ,  foi  filho  fegundo  de 
Dom  ArTonfo  de  Atayde,  ienhor  da  caza ,  e  folar  da 

Atocguia  ,  e  de  fua  mulher  Dona  Maria  de  Magalhães.  Por 
morte  de  feu  irmão  mais  velho ,  Dom  Martim  Gonçalves 
de  Atayde,   ficou  ienhor  da  caza  de  feu  pay.    Começou  a 
militar  deície  os  primeiros  annos.    Achou-le  no  primeiro 
cerco  de  Dio.   Acompanhou  a  Dom  Eftevaõ  da  Gama ,  Go- 

vernador da  índia  ,  na  jornada,  que  fez  ao  Eílreito  do  mar 
Roxo,  e  na  Cidade  dcTor  ,  em  hum  Mofteiro  de  Monges 
de  Santa  Catharina  de  Monte  Sinay  ,  à  viíla  do  mefmo  mon- 

te ,  foi  armado  Cavalleiro  pelo  mefmo  Governador,  honra, 
de  que  fempre  fez  íingular ,  merecida  eítimaçaõ.   Voltou  a 
Portugal  a  difpor  as  conveniências  da  fua  caza  ,   em  que 
havia  fuecedido ,  e  ,  impaciente  no  ócio  da  paz  ,  repugnan- 

te às  delicias  da  Corte,  paíTou  a  Africa,   a  pelejar  comos 

Mouros  ,  variando  de  lugar  ,  naõ  de  emprego.   A  fna  gran- 
de capacidade,  fobre  eílremado  valor,  fem  outra  valia,  o 

fez  lembrado  no  gabinete  delRey  Domjoaõ  III.  paraEm- 
baxador  extraordinário  a  Carlos  V.  PaíTou  com  tfta  incum- 

bência a  Alemanha  ,  e  achando  ao  Emperador  com  exerci- 
to formado  alem  do  rio  Alby ,  para  dar  batalha  ao  Duque 

de  Saxonia,  e  outros  grandes  fenhores  ,  conjurados,  e  re- 
beldes contra  o  feu  Príncipe,  e  contra  a  verdadeira  Fé,íc 

deliberou  com  os  Portuguezes  ,  que  o  acompanhavaõ ,   a 
provar  a  maõ  nos  hereges,  como  o  havia  feito  tantas  ve- 

zes nos  Mouros,  e  gentios,-   Agradou-fe  fummarnente  o 
Cezar  deita  refoluçaõ  ,   e  Dom  Luiz  ,  defpindo  as  circunf- 
pecçoens  de  Embaxador  ,  revertido  nos  brios  de  foldado, 
fe  deu  muito  a  conhecer  ,  c  osfeus,  entre  tantos ,  e  taõ  va* 

lerofos. 
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D/a  lo.jerofos.  Elle  por  fua  peííba  recuperou  o  Eftcndarte  Impc- 

rial  ,  que  havia  cahido  no  chaõ,  e  o  entregou  aLisifcQpi- 

*  '  xida  ,  ejue  fervia  de  Alferes  roòr ,  em  lugar  de  Monfiur  de 
BruíTií,  cujo  era  o  cargo.  Venceu-fe  a  batalha  pelo  Em- 
perador,  e  triunfou  gloriofamente  a  Fé  da  herezia  ,  naõ 
tendo  pequena  parte  os  noífos  poucos  Portuguezes,  em  taõ 
illuftre  vitoria,  Quiz  o  Cezar  armar  Cavalleiro  a  Dom  Luiz, 

(grande  demonítraçaõ  de  favor  nos  grandes  Príncipes, 
por  aquelles  tempos)  mas  elle  lhe  refpondcu  :  Que Jentta 
naõ  poder  receber  aquella  honra  da  mao  de  Sua  Magcftade, 
por  havela  recebido  jã  da  mao  do  Governador  da  Índia  à  vtfla 
do  monte  Sin ay.  Aceitou  o  invicto  Príncipe  a  repofta,elhe 
confeíTou,  que,  naò  fó  ficava  fa tisfei to  ,  mas  envejozo,  e 
a  feus  ro£os  armou  Cav  llciros  alguns  dos  Fidalgos  Porru- 

guízes  ,  que  eítavaõ  prefentes.  Concluída  felizmente  aquel- 
la embaxada  ,  voltou  a  Portugal  ,  e  EiRey  Dom  SebaíiiaÕ, 

que  naquclle  tempo  começava  o  feu  Reynado,  o  nomeou 

Vice-Rey  da  índia  ,  fiando  fó  de  tamanho  homem  os  re- 
paros da  ruyna  ,  que  já  ameaçava  aquelle  nobiliííimo  Impé- 

rio ;  Foi  o  primeiro,  que  levou  a  preeminência  ,  de  que 
os  Fidalgos  fallaífem  defeubertos  ,  c  lcntados  em  cackira 

raza  aos  Vice-Reys  ,  e  Governadores  ,  Singularidade  de 
grande  eftimaçaô,  fe  fe  attende  ás  elevaçoens  dos  Cavai- 
Jeiros  Porruguezes.  Reputou-fe  por  eífeito  de  Providencia 
íuperior  eíla  eleição  em  tal  tempo  ,  porque  nelle  rompeu  a 
fatal  conjuração  dos  mayores  Príncipes  do  Oriente  contra 

os  Portuguezes  •  Mas  de  todos  coníeguio  illuftriílímas ,  e 
naô  efperadas  vitorias,  como  em  feus  lugares  dizemos.  Baf* 
ta  tocar  por  agora.  Que  defendeu  Goa  doldalcão,  Chau] 
do  Nizamaluco,  Chalé  do  Qamorí  ,  Malaca  do  Achem : 

Conquiííou  as  Fortalezas  de  Onor,  e  Braçalor  :  Caftigou 

aos  Rcys  de  Colle,  e  ao  de  Sarceta ,  lemprs  vencedor ,  fem» 
pre  invencível,  e  fempre  tão  íenhor  defi,  e  dos  perigos, 
que  nos  mayores  fe  poitava  com  mayor  tranquilidade  ,  c 

fegurança  5  Entrando  pelo  rio  de  Braçalor,  chovião  íobre 
a  fua  Galé  as  balas  ,  e  elle  pedia  com  grande  focego  a 

jhum  feu  muíico  ,  que  proieguifTe  a  letra,  que  havia  co- 
meçado ;  Deites  cazos  lhe  íuecederão  muitos ,  e  acerca 

delíes,  dizia  hum  Fidalgo  bem  entendido  :  0  certo  be  t  que 

Dom 
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Dom  Luiz  tem  temor ,  como  homem,  mas  melhor  ,  que  todos^iz  IO» 
os  homens  o  fabe  di/Iimular.   No  cesco  ,   que  o  Idalcaõ  poz-_,  e 

^         ...  j-7.  *  /•  1  1  Março. 
a  Goa  dizia,  e  dezejava  cite  ,  que  le  tivera  hum  bom  ca- 

valo ,  que  tinha  o  Vice-Rey  Dom  Luiz  ,  paliaria  hum 
rio,  que  medeava,  e  entraria  em  Goa.  O  que  fabido  por 

Dom  Luiz,   lho  mandou  com  o  recado,  de  que  k  foube- 
ra  mais  cedo  eftedezejo  de  fua  Alteza  ,  lho  tivera  jà  man- 

dado ,  c  que  por  falta  delie  naõ  deixafle.  de  acometer  a 

empreza,  e  de  entrar  em  Goa  ,  onde  elle;com  feus  Capi- 
tães ,    e  Toldados,  o  ficava  eíperando,  por  naô  perder  a 

hoara  de  fc  ver  janto  às  faas  bandeiras.   Qoanto  era  va- 
leroío,   e  deftemido  ,  tanto  era  inimigo  dos  covarde* :   En« 
tre  outros  Capitães  ,  que  lhe  foraõ  bejar  a  mão  ,  rezem 
chegados  de  hama  facção  militar  ,  veyo  hum  ,   que  nella 

fe  portara  com  pouca  reputação:   Era  natura)  de  Goa,  on- 
de tinha  pays  iliuítres  :    Ddviou-fc  dclle  o  Vice-Rey  ,   c 

lhe  diííe  ,   muy  fevero  :   Andai  ,  htde  bejar  a  mao  a  voffa 

mãy.  Quando  defendeu  Gca  ,  andava   huma  noite  vigian- 
do as  eitancias  ,    c  ouvio  a  três  foldados  ,   que  murmura- 
rão dílle  fJtamente,  e  msis ,  que  osdous,hum  chama- 

do o  Almada ,  homem  de  grande  esforço,  e  conhecido 

portai,  cotre  os  naais ,  e  por  livre    e  dtfpejado  nas  pala- 
vras j   Chegou  fe  o  Vice-Rey  ,  c  ,   íem   ie  dar    a  conhe- 
cer, começou  a  dar  em  fua  dcícaíga  algumas  fatbfcçoens; 

Porém  o  Almada,   não  as  quiz  ouvir  ,  c  rompeu  a  pra- 
tica dizendo:    Vós  deveis  de  Jer  outro  tal  como  ei.e  j   E  ,  íem 

mais  efperar  ,    arrancou   da  efpada  :    Fez  o  Vice-Rey  o 
mefmo  ,  e  como  em  ambos  era  grande  o  valor ,  e  a  del- 

treza,  acucilarão-fe  rijamente  hum  bom  eípaço,  Íem  al- 
gum fazer  pé  atraz  ,  até  que  o  Almada  fe  achou  ferido; 

Entaó  fe  deícobrio  o  Vice-Rey  ,    dizendo  quem  era  ,   c 

acrefeentou  ,•    Já  que  fots  tao  bom  Cavalkho,  tomay  efla 
minha  capa ,   que  vos  quero  conhecer  por  ella  ;   E  era  de  ri- 

ca grã  ,  cuberta  de  paííamanes  de  ouro.   E  por  galantear, 
fingindo  ,  que  íe  hia,  voltou  atráz  ,   c  diííe:   Ah  fim  ,  day 

era  cã  a  vo[fa ,  naõ  digais  á  manhã ,  que  me  tomajles  a  mi- 
nha*   Outra  vez  lhe  prdio  o  mefmo  Almada  huma  ajuda 

de  cufto  à  conta  do  feu  íoldo.   Reípondeo  lhe  o  Vice-Rey 
muito  íccamente,  [  fem  duvida,   por  lhe  daroccafiao  aos 

Hhh  feus 
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Dia  io.  icus  ralhos  ]  que  não  havia  dinheiro.  A  hum  foldado  co- 

de  mo  eu  (  replicou  o  Almada  )  naò  fe  diz  ,  que  rtaô  ha  di* 

*  '  nhetro  ,  fe  nad  ,  bufea-fe  ,  e  dajfe-lbe*  E  vós  nad  fabeti , 
(  lhe  tornou  o  Vice-Rey  ]  que  e/fe  nome  dejoldado  jò  o  me- 

rece Dom  Nuno  Aheres  Pereira  ,  e  o  gram  Capitão ,  e  eu» 

Entaõ  o  Almada,  pondo-fe  de  hum  falto  na  rua  ,  empu- 
nhou a  efpada  ,  dizendo  :  E  quem  naõ  differ ,  que  eu  [ou 

o  quarto  ,  faya  capara  fora.  Goftou  o  Vice-Rey  rruitoda 

arrogância,  e  logo  o  foccorreu  com  larga  mão.  Dizen- 
do-lhe,  que  certas  Damas  gabarão  a  hum  Toldado  de  gtn* 
til-homem  ,  ao  tempo  ,  que  fahia  muito  ferido  de  hum 
combate,  diíTe:  Tomara  eu  parecer ,  com  a  mefma  caufat 
tao  gentil  homem  como  e/le.  Fizerão  taô  eltrondoio  écco 

em  Portugal  as  fuás  proezas,  e  vitorias,  que  chegando  a 

Lisboa  ,  mandou  EtRey  Dom  Sebaftiao  ordenar  para  o  Do- 
mingo feguinte  huma  Prociffaõ  foleniílima  ,  que  foi  da 

Sè  a  Saõ  Domingos,  e  EíRey  o  levou  à  fua  maó  direita  , 

debaixo  de  Palio  ;  Houve  Scrmaõ  ,  e  todo  o  a<gumenro 
delle  foraô  louvores  de  Dou  Luiz,  e  foião  ouvidos  com 

geral  aceitação.  Alguns  annos  depois ,  entrou  o  roeimo 
Rey  nas  preparaçoens  da  jornada  de  Afiica,  e  o  nomeou 
Capitão  General  do  Exercito;  Mas  vendo  ,  que  procedia 
com  muito  vagar,  e  madureza,  muito  alhea  do  íeu  fogn, 

bufeou  novos  pretextos,  e  o  nomeou  fegunda  vez  Vice- 
Rey  da  índia.  Aíílm  bufeava  aquelle  mal  aconftibado  P<in- 
cipe  a  fua  ruina,  defviando  os  meyos,  que  o  podiaõ  con- 

duzir ao  acerto,  abraçando  os  que  o  arraílavaô  ao  pre- 

cipício. Pirtio  Dom  Luiz  para  a  índia  fegunda  vez  Vice- 
Rey  ,  e  jà  Conde  de  Atouguia  j  E  como  achou  aquelle 

Eílado  em  paz  ,  teve  menos  emprego  o  feu  valor  -}  Mas 
drveo-íe  ao  feu  nome  o  temor ,  c  r eípcito  de  todos  os  Prín- 

cipes da  Azia.  Aos  dous  annos,  e  meyo  do  íeu  governo, 
no  de  i  5 8  i .  com  (eífenta  e  quatro  de  idade,  lhe  (obre* 
veyo  a  morte  em  Goa  neíle  dia.  Seus  oífos  foraõ  trazidos 

a  Lisboa,  efe  acharão  incorruptos  o  braço,  e  rr£Õ  di- 
reita. 

DECI- 
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DECIMO  PRIMEIRO  DE  MARC,0. 

I.  Grande  numero  de  tllufires  Martyres, 
II.  Antoni>  GafaaÕ. 

III.  Monfiro  horrendo, 

IV.  Succeffb  infelice  Jobre  a  Cidade  deBatígue!.     -<    , 
V.  felice  fucceffo  contra  os  Olandezes  na  nova  Lufitama  ,  fe- 

bre a  povoação  de  S 'Lourenço. 
VI.  Outro  fuccejfo  naõ  menos  J e/ice  contra  os  me/mos ,  Jobre  a 

Praça  do  Arrecife, 
VIL    Dam  Gregorto  dos  Anjos. 
VilL  Infanta  Dona  Margarida, 

Dia  ir» 
de 

Março* 

I. \ 

A  éatrada  dos  Mouros  em  Hefpanha  fe  reti- 
rarão a  certos  montes  de  Portugal  ,  Fauflino, 

Arcebifpo  de  Braga ,  Arconcio ,  Biípo  de  Évo- 
ra, Thcodofrcdo  deVizeu,  Fionío  de  La- 

mego,  e  outros  Tantos  Pi ciados  com  grande 
numero  de  Chriftáos  ,  c  aili  oceultos  à  ferocidade  barba- 

ra, offereciaõ  a  Dcos  perennes  oraçoens,  e  facrihcios ,  pa- 
ra que  fe  dignaffe  de  aliviar  aChriftandade  de  Hcfpaoha 

do  pezo  de  tantas  tribulaçocns  :  Mas  o  Senhor  ,  cjue  os 
havia  deftinado  para  a  Coroa  do  Martyrio,  permitio,quc 
foífcm  defeubertos  pelos  Mouros,  c  poreUes  martirizados 
nefte  dia  ,  anno  de  7  i  j .  y 

11. 

A  Ntonio  Galvaô  he  digno  de  memoria  íingular  ,  por 
mais ,  que  lha  quiz  eícnrecer  a  ingratidão  da  Pátria: 

"Militou  no  Oriente  com  grande  valor  ,  e  igual  reputação; 
Foi  Governador  de  Ternate  ,  onde  confeguio  milagroías 
vitorias,  e  naõ  menos  deftro  na  doutrina  ,  quenaeípada, 
reduzio  á  Fé  grande  numero    de  infiei*.  Em  obiequio   da 

Hlih  ij  mef- 
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B'a  ii.meíma ,  fez  edificar  Seminários  naqucllas  partes,  onde  fe 
.  c  criavaõ  ,  e  doutrinavaõ  meninos  naturae»  da  tcira  ,  para 

'  que,  andando  o  tempo,  pudtíTem  ajudar  aos  coltores  da» 
quella.  Chriftandade  ,  intento  ,  que  depois  íe  ir  guio  ,  ç 
pmfeguio  em  muitas  partes  da  Europa.  Todo  arrame  da 
honra  ,  defprezou  o*,  interciles  com  animo  confiante  ,  c 
naõ  duvidou  faciirnar,  por  muitas  rezes  ,  em  ferviço  àà 

Deos  ,  e  do  feu  Rey  ,  quanto  poíTuia  ,  e  o  muito,  que 
pudera  pcíTuir  ,  í*  leguira  as  máximas  da  ambição  ,  iaõ 
praticada»  dos  que  exercitaõ  cargos  íemtíhantcs  :  Sertnctt 
grandes  alteraçoens  ,  que  a  ambição  ,  íoberba  ,  e  cruel- 

dade de  muitos  dot  íeus  prcdeceííores  ,  no  governo  da- 
queiias  Ilhas,  haviaõ  occaílooado,  e  fe  fez  taõ  bem  quif. 
to  dos  Ternateofií  ,  que  o  quizeraõ  acclamar  Rcy  ,  c  o 
feria  de  hum  atnpliífímo  domínio,  lenaô  antepuzera  (co- 

mo ftz  )  à  exaitaç  õ  própria  ,  a  obediência  ,  que  devia 
ao  feu  Príncipe.  Voltando  a  Portugal  ,  taõ  falto  de  ca- 

bedaet ,  Como  ch^yo  de  triunfos  ,  naô  achou  acorreípon- 
dencia  ,  que  merecia  ,  de  tal  modo  ,  ou  taò  fem  e!lc  ,  que 
lhe  naõ  reftou  finalmente  outro  refugio  ,  mais  que  o  do 
Hofpital  de  Li&boa,  onde  viveu  em  lumma  pobieza  ,  n>í>$ 
com  igual  conformidade,  dezaíete  annot,  ftm  que  bafiaí- 
ie  taõ  largo  difenrfo  de  tempo  ,  e  taõ  impetuoía  corres- 

te de  miíeiias ,  fobre  taõ  heróicas  acçoens,  a  abrandar  a 
dureza  dot  Miniftros.  António  Galvaõ  ,  porém  ,  íoubc 

fazer-fe  agora  taõ  iníígoe  na  reílgnaçaõ,  e  paciência  ,  co- 
mo antes  o  fora  ,  na  generoíidadc,  e  no  valor  ;  Edelen- 

ganado  do  Mijindo ,  fc  entregou  aos  exercícios  da  vida  ef. 
pi  ritual,  c  a  fervir  os  enfermos  com  feivorola  caridade 
atê  que  lhe  fobreveyo  a  morte  ,  taõ  laftimofa  aos  olhos 

dos  homens  ,  como  preciofa  [  íegnndo  piamente  fe  pódc 
crer]  aos  de  Deos ;  Falecco  ncfte  dia  ,  anno  de  ij  J7. 

ih. 

NO  aono  de  1542.  nafeen  ncíre  dia  em  Goa  ,  hnm 

monftro ,  de  que  fazem  mem  ria  os  noííos  Efcrito- 
res,e  era  digno  delia,  pela  forma  horrível,  que  lhe  deu 
o  defeoncerto,  e  eftravagancia  da  natureza  :  Naíccu  de 

huma 
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fremi  mulher  Caoarim:  Tinha  o  corpo  comprido  à  ma-  D,a  u-, 

ocira  de  bogio  com  pouco  cabello  nelle  ,  mai  na$  mãos,  e 
c  pés ,  o  tinha  copiofo  :  O  roílo  era  ao  modo  de  huma 
bolla,  com  doas  pontas,  e  orelhas  como  de  cabra,  com 
hum  íó  o  ho:  Tanto,  que  nafceu  nas  mãos  da  parteira, 

deu  hum  grito  ,  e  fe  poz  em  pé  ,  e  ponco  depois  fe  lançou 
àmây,  que  citava  deitada,  c  lhe  ferrou  hum  peitocom  os 

dentes,  maltratando-a  juntamente  com  as  unhas;  O  pay, 

(que  também  era  Canarim  )  o  matou  logo,  cortando-ihc 
a  cabeça. 

iv. 

OPrimido  o  Rey,  ou  Regulo  de  Banguel ,  na  Prov incia 

Jb  Malavar ,  das  vexaçoens,  e  hoftilidades ,  que  lhe  fa- 
tu  o  deCanará,  largou  aquella  Cidade  aos  Portuguezes , 

os  quaes  tomarão  poflc  delia,  e  com  fortuna  varia  (que  pe- 
la mayor  paite  fe  ihe  moftrou  favorável  )   a  dominarão  al- 

guns tempos  ;  Ate  que,  a  citioo  o  meímo  Rey  com  dcae 
mil  combatentes cícolhidos :  Foi  preciíoíoccorrella :  Ajun- 
taraô-fr  ,  íem  le  unirem  ,  Luiz  de  Brito  e  Mello  ,  e  Francif- 

co  d#  Miranda  Henriques,   Cavalleitos  nobiliíTmosem  lan- 

gue,  e  naõ  meojs  cm  valor ,  e  diciplina  militar ,  dcque  ha- 
*iaõ  dado  hnguiares  provas  em  outras  muitas  occafioens ; 

Mas  ntfta,  eotrando  hum   com  outro   em  pontr  s  de  pre- 
cedências, deraõ  com  a  (ua  d<  iuniaò  infvlice  principio  a  hum 

íaftimoío  ínceeífo.    Marcharão  com  dous  efquadroens,  cada 

hum  de  quinhentos  homem  ,  a  foccorrer  a  Praça:  £ísõ 

fe  occultou  aos  inimigos  o  dia  ,   em  que  os  queríamos  buf- 
car ,   (  que  foiefte  em  que  eftamos,  noanno  de  161 7.)   e 

preveniraõ-fe  muito  de  ante  maõ  ,  e  com  muito  aco»  d<> :  Fo. 
raõ  poftos  em  cilada  da  íua  parte,  a  hum,  e  outro  lado  da 

Fortaleza  ,  dous  groiTos  efquadroens, e  outros  dous  na  fren- 
te ,  por  onde  os  noíf  >s  haviaõ  de  acometer ,  com  ordem  ao 

da  vanguarda,   para  que  fe  fuííem  retirando  comlc?'  ern- 

tradiçaò  ao  primeiro  Ímpeto  dnsPortugnezts  ,  ate  o  ítgun- 

do  cfquadraõ  ,    que  também  eftava   de  embofeada  •    r!  que, 
feito  certo  final ,   íahiíícm,  e  cahiífem  todos,  e  por  todas 

as  partes ,   fobre  o  arrayal  dos  Poituguezcs ;  Eftes ,  que  cui- 
dava» 
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Dia  u.fjaváo  achar  o  inimigo  deícuidado  ,   c  que  entte  fi  hiaõ 
..   e     dileordes,  e  mal  avindos, enveftiraõ  com  erandec-efurdem, Março,  n.  i  r*      u        -  i. 

polto  que  com  eitremado  valor.    Ganharão  os  vailoi,   c 
trincheiras,   e  foraô  carregando  o  primeiro  efquadraô,  atè 
chegarem  aofegundo:   Dadoentaõ  o  final,  Uhio  todo  o 

pezo  dos  inimigos,   que  nos  cercarão   por  todas  as  partes. 
Agora  defejaraô  os  noíTos  a  ordem  ,  e  uniaô  ,  que  naô  qui« 
zeraõ  ter  ao  principio  ;   Mas  vendo,  qne  lhe  não  reftava 
outro  remédio ,   mais  que  appcllarcm  para  as  mãos,  trata» 
raõ  de   vingar  as  vidas  ,    ou  faivallas   à  ponta   da  lança  : 

Aceou-fe  hum  horrendo  confiióto,  corpo  a  corpo,  e  braço 
a  braço:  Cshiaõ  muitos  de  homa  ,  c  outra  parte  ,  e  como 
àâ  noíTa  era  o  numero  taõ  inferior  ,  que  para  hum  Porto* 

guez  havia  doze  inimigos  ,  e  tilávamos  cercados  inteira- 
mente ,  e  em  campanha  raza  ,  começamos  a  padecer  miíe- 

ravcl  eftrago  :  Foraõ  mortos  o  Brito  ,  e  o  Miranda  ,  e  outros 

Cavaleiros  illuftrcs  ,   e  valerofos  Toldados  •   Atè  que  ,  pele- 
jando fempre,   e  caminhando   com  o  rofto   na  Fortaleza, 

chegamos  à  fombia  delU,  e  entaõ  ceifou  o  combate,  rcti- 

rando-íe  osinheis  não  pouco  diminuídos:  Dos  Portogue- 
zes  morrerão  cento  e  oitenta,  e  outras  memorias  aciccen- 
tao  cfte  numero  ;   Foi  efte  hum  dos  mais  infelices  leccef- 

íos,  que  padecerão  as  noífas  Armas  no  Oriente,  o  qual  íe 
atribulo  à  noífa  defuniaõ  ,  edclordem,  e  fobre  todo  ,   ao 

mal  entendido   defprezo,  com  qae  tratávamos  o»  povos 
daquellas  regioens  ,   ainda  depois,    que  o  continuo  exer- 

cido da  guerra  os  havia  feito  naô  menos  deflrcs,  que  re- 
foi  u  cos. 

v. 

p Elosannosde  16^6.  ardiaõ  as  guerra*  na  Província  de Pernambuco,  entreos  aflertores  da  ltbe<d..deda  mcíma 

Provincia,  e  os  Ofandtz£s ,  que  tiraniesmente  cecupavaõ 

boa  parte  delia.  Faltarão  os  viveres  no  Arrecife •  piaça  ca- 
pital do  feudeminio  ,  e  foi  precilo  buícalios  coro  maõ  ar. 

rnada.  Embarcaraõ-íe  em  vinte  e  fete  larchas  féis  et  n tos 

homens;  os  quatro  centos ,  Oíandtzes,  os  duzentos  índios,- 
c  fazendo  pontaria  a  vams  partes,   por  defmentir  eípias  , 

entrada 
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rntraJa  a  noite  ,   navegarão  à  vela  ,   cremo,   na  volta  do^laf  ,# 
poíto,  chamado  Tejucupapo,  defronte  da  povoação  de  S.  _. 

Lourenço,  com  defignio  de  paííarem  à  cfpada  os  morado- 
rei ,   e  ás  lanchas  todos  os  mantimentos,  que  achalícm  na 

tma  ,  que  era  por  extremo  abundante  j  Com  gentil  ordem, 
formados  em  hum  luzido  Efquadráo  ,   marcharão  a   toda  a 
prefía  j   Mas  foi  mayor  a  com  que  hum  Portuguez  correu  a 
dir  avifo  aos  do  lugar,  e  outro  occuíto  pelos  matos  ,  lhe  foi 

obíervando  a  marcha }  Recolheraõ-fe  os  noffos  (  que  íeiiaõ 
pouco  mais  de  noventa  homens  )   com  fuás  famílias  ,  e  fa- 

zendas ,   e  as  armas,  e  mantimentos ,  que  permitio  a  brevi- 
dade, em  hum  meyo  redudo,  cercado  de  huma  grolía  pali- 

çada ,  que  haviaô  prevenido  para  alguma  tal  occaíiaõ.  Era 

bargenco  mor  da  gente  miliciana  Agc-írinho  Nunrs  ,  anti- 
go, e  valerofo  foldado.  Ordenou,  que  ficaílem  de  fórâ  trinta 

mancebos  efcoihidos  ,  e  práticos  no  paiz,  com  outras  tantas 

efpingardas  ,  para  ,  já  de  hum  ,  já  de  outro  lado,   baterem 

com  turtipai ,   c  repetidas  cargas  aosinimigosj   Lançou-fe 
bando ,  que  fe  paffafíe  à  cfpada  fem  remiíTaô  toda  a  mulher, 

de  qualquer  idade,  e  qualidade,  que  levantaíle  a  voz  ,   em 
grito,  ou  pranto ,  e  com  as  armas  nas  maõs ,  fem  fazerem 

algum  rumor,  efperaraõ  o  combate  ,  taõ  animoíos ,  c  reío- 

lutos,como  fenaò  peziílem  a  dirFerença  ,  que  hia  de  feis- 
centos  homens  a  ícífenta  ,  aquelles  todos  armados  com  bec- 
cas  de  fogo ,  c  muitos  deftes  lem  armas  de  ferro.   Chegarão 

os  Olandezes  muy  feguros  na  facilidade  daempreza,  fia- 
dos igualmente  no  feu  poder,  e  no  defeuido  dosnoííos,c 

ja  o  leu  Cabo  principal ,  com  palavras  arrogantes  blazcna- 
va  de  vencedor ,  quando  o  foldado  ,  que  lhe  feguia  a  mar- 

cha ,  vendo  ,  que  era  tempo  de  romper  o  legredo ,  que  a  té  i  I  i 
obíervara,  lhe  diíparou  hum  moíquete,  t  com  duas  bailas 

o  lançou  morto  em  terra  •   Máo  annuncio  para  os  feus,  fe- 
licc  para  os  noflos !  Naõ  defmayaraõ,  porém  ,  antes  no- 

vamente irritados  atacarão  o  redu&o  com  impe tuoío  furor. 
Com  o  mefrao  foraõ  rebatidos,  recebendo  ao  mcfmo  tem- 

po huma  carga  dos  trinta  da  embofeada ,  qoe  fez  nelles  hum 
fatal  cílrago  j  Crecen  com  cfte  a  ira,  c  com  efta  o  deftjo  da 
vingança,  eíegonda,   c  terceira  vez,  repetirão  a  invazaõ, 

femore  com  igual  esforço,  mas  fempre  com  fucccíTo  igual; 
Da 



+32  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  ii.  Da  ultima  eftiveraõ  os  noífos  em  rifco  maniíeflo,  porque jà 

eo  naõ  havia  braços  para  tanta  fadiga,  c  os  inimigos  reveza- 
dos ,  e  furio/bs ,  chegarão  a  romper  aeftacada,  c  jàaco- 

<  meçavão  a  penetrar  ,  quando  fe  vio  a!lí  huma  maravilha 
do  valor  ,  onde  elle  menos  fe  efprrava.  Acodio  àquclla 
parte  hum  bom  numero  de  mulheres  ,  e  feitas  em  hum 

corpo  ,  pegando  das  armas,  que  o  furor  lhe  miniíhou, 

fe  oppuzerão  ao  pezo  dos  inimigos  com  reíolnção  tão  biio- 
í a ,  e  deftemida ,  que  os  fizeraõ  parar,  e  retroceder,  já 
muito  diminuídos  ,  e  cortados  do  noífo  ferro  ,  e  do  ícu 
temor.  Acreccu  hum  novo  avance  dos  trinta  ,  que  os 

carregarão  pelas  codas  ,  cora  que  entregues  à  confuzsô, 
e  á  deíordem,  largarão  as  armas  ,  e  o  campo,  e  deixan- 
do  mais  de  íetenta  mortos,  levando  muito  mayor  nume- 

ro de  feridos,  fe  acolherão  precipitadamente  ás  lanchas  j 
E  poílo,  que  jà  cortavão  os  mares  ao  longe,  ainda  fenão 
davão  por  feguros  da  fúria  dos  Portuguezet  ,  e  também 
das  Portuguezas  ,  que  caufando  novas  invejas  à  antiga 
Roma,  fe  fizeraõ  dignas  de  memoria  immortal. 

vi. 
"Omefmodia,  no  mefmo  anno  ,  na  mefma Provín- 

cia ,  mas   em  diverfo  lugar  ,  fuecedeo  outra  f^cçaõ 
naõ  menos  briofa  ,   e  felice  ,  que  eííoutra  ,  que  acabamos 
de  referir.  Divididos  em  varias  eftancias  os  affcítorts  da  li- 

berdade na  Província  de  Pernambuco,  bloquíavão  a  praça 

do  Arrecife,  dominada  dos  OlanJezes  ,  aosquaes,  por  cf- 

te  modo  ,  impediaõ  os  frutos  da  campanha  ,  e  inquh  ta- 
vão  com  perpétuos  rebates  ,    e  continuas  inv3zoeos.    Da 

eftancia  do  famofo  Henrique  Dias  recebiaq  mayor  dam- 
no  , porque  a  vigilância,  c  velocidade  dos  feus  Pretos  (cia- 
riílimos  em  valor  ,  e  diciplina  ]  lhe  não  deixavão  hora, 

nem  lugar  ,  livres  de  perigo  ,  ou  fobrefalto.   Em  íua  op- 
pofição  levantarão  os  Olandezes  hum  Forte,  cingido  de 

trincheira  de  groífas  taboas,   entulhada  de  facbina  ,  e  ter- 
ra, com  outra  circnnvalação  de  páos  a  pique  ,  que  fazia 

huma  firme  eílacada,  com  feu  profundo  foífo,  e  com  cin- 
coenta  Toldados  de  guarnição,  cobertos  da  artelharia  do Arrecife, 
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Arrecife,   e  de  huma  Fortaleza  ,  chamada  das  cinco  pon-^iail. 

tas  ,  que  defquartinavão  o  Forte  a  tiro  de  mofquete.   In-M  e 
tentou  Henrique  Dias  ganhar  ,   e  arrazar  efte  novo  impe- 

dimento das  íuas  operaçoens  ,  e  ainda  que  o  intento  toca- 
va em  temerário,   o  feu  grande  coração  venceu,  e  facili- 
tou todas  as  dificuldades ,  e  quiz  ,  que  a  gloria  deita  illuftre 

facção  foffe  toda  dos  feus,  íem  que  algum  dos  Brancos  ti- 
veíle  parte  nella.    Marcharão  na  noite  deite  dia,  e  cuber- 
tos  do  eícuro  ,   chegarão  ao  Forte  fem  ferem  fentidos  ,   c 
avançando  com  maraVilhoía  promptidão,  faltarão  o  foífo, 
e  deraô  por  terra  com  hum  lanço  da  eftacada.    Chama- 

dos do  rebate   acodirao  os  defen fores    com  mak  temor  , 
que  acordo,   e  receberão  duas  furioías  cargae  dos  Pretos, 
os  quaes  ,  fem  perderem  tempo  ,  atacarão  a  fegunda  for- 

tificação,  e  ganhada  a  trincheira  ,   inveftiraõ  o  Forte  ,   e 
a  pezar  de  vigorofa  reíiftencia  ,   paíTarão  á  elpada  todo  o 
preíldio,  menos  quatro  ,  a  que  a  induftria  ,  e  diligencia 
abrio  caminho  para  o  eleape.   Morrerão  oito  dos  noífos, 
crecendo  a  dor  deíla  perda,   por  fe  entender  ,  que  as  ba- 

las dos  companheiros  fe  empregarão  nelles  por  erro  ,    a 
que  dera  occaíiaõ  a  eftreiteza    do  logar  ,  e    o  efeuro  da 
noite  ;    Foi  o  Forte  arrazado  ,  c  foraõ  recebidos  no  ar- 
rayal  os  expugnadores    com  os  aplaufos  ,  e  congratula- 
çoens  ,  que  merecia  huma  facçaõ  taõ  bem  fuecedida,  e 

gloriofa. 

VII. 

DOm  Gregório  dos  Anjos  ,  natural  de  Lisboa  ,  Có- 
nego Secular  da  Congregação  de  Saõ  Joaõ  Evange- 

lifta ,  Doutor  em  Theologia,  plauzivel  pregador  do  feu 
tempo,  foi  nomeado  por  ElRey  Dom  Pedro  II.  Bifpo  de 

Malaca  ,  e  depois  do  Maranhão  ,•  e  foi  o  primeiro  Bifpo 
deílc  Eftado ,  e  o  governou  efpiritualmente  muitos  anãos 
com  grande  prudência ,e  diligencia.  Faleceu  nefte  dia  de 
id88.  Jaz  na  Capella  mòr  da  Cathedral  de  Saõ  Luiz  da 

mefma  Cidade  do  Maranhão.  Efcicveu  hum  largo  trata- 
do da  vida  de  fen  irmão  o  Venerável  Dom  Apollinar  de 

Almeida,  da  Companhia  de  JESUS,   Mártir,  e  Bifpo  de 
Iii  Nice» 
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Dii'?2.  Nicja  na  Ethiopia ,  onde  facrificcu  a  vida  cm  obíequio  da 
Afce     Fè  ,  como  diremos  a  o.  de  junho. 
Março,         7  '  J 

VIII. 

A  Infante  Dona  Margarida  ,  filha  ddRey  Filippe  II. 
de  Portugual ,  e  III.  de  Caílella,  c  da  Rainha  Do- 

na Margsrida  ,  faleceu  em  Madrid  neílc  dia  do  anno  de 
>  617.  havendo  naícido  em  Lermaa  25.  de  Mayo  de  1610. 

Jaz  no  Efcurial. 

<*&§>  4ê9»«S  *»*§§»  ̂ £5*  «$$*  t4J§t§»t  <©§§»  ̂ 9*  -c£>  ̂ p  <(%$&  «g§» 

DECIMO   SEGUNDO    DE  MARCO. 

1.   Embaxada  delRey  Dom  Manoel  ao  Papa  Leão  X, 
If.    Ac çaõ  notarei  delRey  Dom  Sebafitaõ. 
III.  Primeiro  ciiio  de  Malaca. 

IV.  ReftwtraçaÕ  de  Patê ,  c  Mcmbaça. 

1. 
O  mcímo  dia  ,  anno  de  1514.  renovou  Ro* 
ma  a  memoria  dos  íeus  antigos  triunfos.  De» 

fejando  EIRey  Dom  Manoel  ,  Principe  igu- 
almente pio  ,  e  magnânimo  ,  ofTerecer  aos 

pés  do  Vigário  de  Chrifto  ,  as  primícias  dos 
theíonros  do  Oriente  ,  mandou  a  Roma  por  feu  Embaxa- 
dor  txtraorcinario  a  Triftaõ  da  Cunha,  Fidalgo  ílluftrif. 

{imo  ern  langue  ,  e  naõ  menos  em  acçoens  -}  Levou  cite 
contigo  a  feus  filhos,  Nuno  da  Cunha  ,  (  que  depois  foi 
Governador  da  índia  )  e  Simão  ,  e  Pêro  Vaz  da  Cunha, 

e  muitos  outros  Fidalgos  feus  parente**  ,  e  amigos.  Forao 
também,  em  calidade  de  Embaxadorts ,  Diogo  Pacheco, 

e  Joaõ  de  Faria  ,  homens  togados,  e  dos  mais  lábios ,  que 
havia  por  aquclle  tempo  cm  Portugal,  Deftinado  pelo 

Pontífice  efte  dia  para  a  entrada  ,  fahiraõ  os  Embaxado- 
res  do  Palácio  do  Cardeal  Adriano  ,  pelas  duas  horas  da 

tarde,   com  tanta  mageftade ,  pompa,   e  iuíi  mento,  que 

atra- 
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atrahiraõ  juftamente  os  olhos  ,  c  as  admiraçoens  de  to- Dia  12. 

da  Roma.    Precediaõ  em  grande  numero  ,  e  luíidamente       c 
veftidos  ,  em  bons  cavallos ,  os  trombetas,  charamelas,       *  * 
pifanos ,  e  atabales  dclRey,  a  que  fe  ajuntarão  os  trombe- 

tas,  e  charamelas  do  Pontífice,   e  logo  efta  primeira  fa- 
ce do  acompanhamento  oíferecia  aos  oihos  ,   e  aos  ouvi- 
dos huma  alegre  vifta,  huma  fuave  confonancia.   Seguiaõ- 

fe  trezentas  azemelas  ,   que  outros  tantos  homens  com  va- 
rias,  e  bizarras  librés  ,   ievavaõ  de  rédea,  e  cilas  cuber» 

tis  de  repofteiros,  de  ricos  panos  de  ceda    de  varias  co- 
res, e  infignias  :   S.guia  fe  o  Rey  darmas  Portugal  ,    que 

hia  veftido  de  huma  roupa  de  pano  de  ouro,  com  as  ar- 
mas do  Rcyno,   coroadas  ,   e  cercadas  em  torno  de  péro- 
las,  e  rubins.   Seguiaõ  fe  os  nobres  ,  que  paííavaó  de  cin- 

coenta,   veftidos  de  ricas  telas  ,   e  brocados,  cem  chapcos, 

naõ  lò  ornados ,  mas  cubertos  de  pérolas  ,  e  aljôfares  ,  c 
a  tiracolo,  preciofos  colares  de  ouro  ,  e  pedraria  ,   tedos 
em  brioíos  ginetes,   com  cellas,  ptitoraes,  caprazoens , 
e  mais  arrcyos  de  ouro  maciíto,  ou  de  lavor  efmaltado  de 

pérolas  ,  e  pedras  de  grande   preço  ,•    A  efta  proporção 
hiaô  veftidos  os  criados ,   que  cada  hum   levava  em  gran- 

de numero,   com  varias,  cuftoías ,   e  viftofas  librés.   Fa- 

zia-íe  ver  fingularmcnte ,  entre  tanta  grandeza,  hom  Ele- 
fante índio,   (obre  o  qual  vinha  hum  rico  cofre,  com  o 

prezente,  que  EiRey  mandava  ao  Papa,  cuberto  de  hum 
pano  tecido  de  ouro  com  as  Armas  Reaes  de  Portugal ,  que 
não  fó  cobria  o  cofre  ,   mas  também  o  Elefante  ,  até  bei- 

jar a  terra;   Vinha  também  fobre  cite  hum  Naire,   que  o 
mandava,  vertido  de  roupa  de  ouro,  e  ceda:   Vinha  mais 

hum  Cavallo  Períio,  que  EIRey  de  Ormuz  mandara  a  El- 
Rey  Dom  Manoel,   e  huma  Onça  de  csça  ,  com  hum  Ca- 

çador também  Pcrfio,   que  a  trazia  nas  ancas  do  mefmo 

cavallo.   Sahirão  a  receber ,  e  acompanhar  aosEmbaxado- 
res  Portuguezes  os  do  Emperador,   e  dos  Reys  de  França, 

Caftella ,  Polónia,  e  os  das  Republicas  de  Veneza  ,  Lu- 
ca  ,   e  Bolonha  ,   e  hum  irmão  do  Duque  de  Miião ,  e  ou- 

tros grandes  fenhorei,  e  Prelados,  com  fuás  famílias ,  al- 
íim  mefmo  as  dosCardeaes,  a  que  fe  ajuntarão  também 

bizarramente  veftidos  os  Portuguezes  Cortezãos,  que  an- 
lii  ij  d  a  vao 

/ 
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Dia  12, davâo  em  Roma,  Eccleíía.{ticos  ,  c  fecnlares  -,  O  que  tu- 

u  do  fazia  huma  reprezentaçaõ  igualmente  numerofa,  e  lu- 

*  fidiííima.  A  multidão  da  gente ,  que  concorreu  a  ver  ef- 
ta  luftrofa  pompa  ,  era  tanta  ,  que  cobria  ,  naõ  fò  as  mas, 

c  praças,  e  janelias  ,  mas  ate  cobria  os  telhados  ,  e  era 

neceííario,  que  a  juftiça  abriííe  caminho  por  força.  Che- 

gando ao  Ciftello  de  Santo  Angelo,  onde  o  Pontífice  ci- 

tava, para  ver  a  Embaxada  com  todos  os  Cardeats,  dií* 

parou  por  tres  vezes  a  arteiharia  do  mefmo  Caifcêlfo,  cu« 

jo  efrrondo  bélico,  com  oarmoniofo,  que  faziaõ  as  trom- 
betas, charamelas,  atabafes,  tambores ,  e  pifanos,  e  com 

os  vivas,  que  geralmente  fe  davaõ,  Ali  Ré  cie  Portogallo, 

faziaõ  eftremecer,  c  alegrar  toda  aquella  immenla  multi- 

dão. Tanto,  que  o  Elefante  aviltou  ao  Papa,  obedecen- 
do ao  Nayre  ,  íe  humilhou  trez  vezes  ,  e  tomando  na  trom- 
ba grande  quantidade  de  agoa  de  cheiro  (que  eílava  pre* 

venida  )  rociou  com  eíla  ao  Papa,  c  Cardeaes;  e  depois 
a  todos  em  circuito  ,  e  fazendo  outros  tregeitos  ,  e  me- 
neyos  ,  com  muita  graça  ,  rrpetio  a  primeira  cortrzia  , 
e  foi  paífando  muito  fenhor  do  campo.  A  Onça  também 
moítrou  as  fuás  habilidades  ,que  eraõ  muitas,  e  deu  bem, 

que  ver  ,  c  que  admirar  a  todos.  O  prezenre,  que  fe  offc- 
receo  ao  Papa,  conftava  de  hum  Pontifical  inteiro  de  bro- 

cado de  pezo,  todo  bordado,  e  guarnecido  de  riquíífima 
ped;aria  de  varias  fortes,  e  cores,  em  que  fe  viaô  muitas 

romans  de  ouro  maciíTo  ,  cujos  bagos  craõ  fioiffimos  ru- 
bins ,  e  muitas  flores  decores,  e  fHçoens  differentes  ,que 

fe  formaviõ  de  pérolas  ,  e  de  pedras  de  varias  cores  ,  co- 
rno diamantes,  ametiftos,  ecfmeraldas,  c  rLbins,acou- 

fa  mais  rica  de  quantas, defte  género  ,  fe  recordava  a  me- 
moria dos  homens.  Hiaõ  também  Mura,  Bago,  e  Anéis, 

Cruzes,  e  Cálices,  e  Turibuíos,  tudo  de  ouro  ao  marte- 
lo ,  cuberto  de  pediaria  ,  e  muitas  moedas  de  ouro  ,  de 

quinhentos  cruzados  cada  huma  ,  tamanhas  como  gran- 
des maçãs.  Recebeo  o  Papa  (que  entaõ  era  Leaõ  X,  )  aos 

Embaxadores  com  honras  extraordinárias  :  Ouvio  huma 

larga,  e  difereta  Oraçaõ  ,  que  Diogo  Pacheco  lhe  fez  na 
lingoa  latina  ,  a  que  o  Papa  refpondeo  na  mefma  com 

mayor  extençaõ  dò  que  fe  coftuma  em  femelhantes  occa- 
íioens, 
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fioens  ,  efprayando-fe  muito  nos  louvores  delRey  DomDiaií. 

Manoel,  e  da  Naçaõ  Portugueza  •  O  que  acabado,  fe  le-  e 
vantou  ,  levando  lhe  Triftaõ  da  Cunha  a  fialda  ,  atè  íe 

recolher  ao  feu  gabinete  ,•  Durou  muitos  tempos  a  admi- 
ração, e  durará  para  fempre  a  memoria  deita  folcnifíímacm- 

baxada ,  cta  qual,  eferevendo  a  feu  amo  o  Embaxador  do 

Império  ,  diz  :  Que  pomas ,  ou  nenhuma  vez  aconteceu  man- 
darem os  Prtnctpes  Chrtflaõs  os  feus  Embaxadores  a  Roma 

com  tao  magnifico  apparato  *  E  depois  de  o  referir  em  fum- 
ma  ,  acrescenta  eiras  formais  palavras.  Certo  affím  he  de 
crer ,  que  a  nenhum  Papa  da  Igreja  Romana  for aõ  aprezen- 
tados  tao  rtcos  ,  nem  tuõ  fermofos  ornamentos ,  nem  tao  pre» 
ciofos. 

N 
II. 

O  anno  de  1567.  era  de  quatorze  ElRey  Dom  Se- 
b-íliaõ,  c  havia  menos  de  dous  mezes ,  que  toma- 

ra poííe  do  governo  do  Reyno;  E  em  tal  idade,  nefte  dia, 

que  entac  Li  hurna  dasS.xtas  firas  da  Qureíma  ,  reco- 
lhido no  feu  gabinete,  pofto  de  joelhos  com  osolhos,  e 

penlamcntí  s  em  Deos  ,  pegou  na  penna  ,  e  efereveo  nu- 
mas palavras,  que  da  fua  maõ  entregou  a  Dom  Luiz  de 

Atayue  ,  a  quem  mandava  por  Vic-  Rey  da  índia  ,  e  ef- 
tava  para  partir:  As  palavras  formaes ,  breves,  e  fortes, 

e  todas  de  ouro  ,  foraõ  eílas  :  Fazey  murta  Chrtftandade  • 
fazey  jujiiça  ;  Conqwflay  tudo  quanto  puderdes  $  Tnay  a  co- 

biça dos  homens  >  Favorecey  aos  que  pelejarem  ;  Tende  cui- 
dado da  minha  fazenda  ,•  Para  tudo  tflo  vos  dou  o  meu  poder  $ 

Se  o  fizerdes  affim  muito  bem  ,  farvos-hey  mercê  -}  Se  afizer- 
des mal ,  mandarvos*hey  caflt^ar  j  Se  alguns  regimentos  fo> 

tem  em  contrario  deflas  coufas  ,  fupponde  ,  que  me  engana- 

rão ,  e  por  tffo  nao  haja  nada  ,  que  vos  efiorve  tflo.  He  gran- 
de laftima,que  perdeífem  as  hzonjas  a  hum  Príncipe,  que 

em  annos  taõ  verdes  ardia  tanto  no  zelo  da  Religião  ,  e  bem 
commum  ,  e  lábia  dar  taõ  altos  documentos ,  taõ  fantas  ,  e 

taõ  prudentes  direcçoens  I 

III. 
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de  III. Março. 

COnquiftada  ,  pelo  grande  Albuquerque, a  famofa  Ci- 
dade de  Malaca  ,  creícendo  nella  a  fiequencia  do  co- 

mercio, a  opulência  dos  moradores  ,  a  grandeza  dos  edi- 
fícios ,  excitou  nos  Principes  confinantes    a  anciã  do  feu 

dominio,  e  a  inveja  do  noíío.  Muitos  a  pretenderão  con» 

quiílar  ,  depois,  que  o  braço  Prtuguez  moftrou,   que  po- 
dia conquiftar-fe;   Mais  que  todos  Mahamet  ,  agora  Rey 

de  Bintaõ  ,   de  cujo  poder  a  arrancarão  as  noflas  armas. 

Soube,  por  exploradores  feguros.que  a  Fortaleza  fe acha- 
va com  ío  duzentos  homens  ,    c  eftes  quaíí  todos  enfer- 

mos, eufando  da  opportunidade ,  que  o  tempo,  eo  ca- 
io lhe  oífereciaõ,  veyo  improvifamente  fobre  a  praça  com 

mil  e  quinhentos  infantes  efcoihidos  ,  e  muitos  Elefantes 

bem  armados,    e  por   mar   com    fcífenta   embarcaçoens, 

cheyas  de  numerofa  foldadefca,  e  de  todos  os  ihítrumen- 

tos  de  expugnaçaõ.   Aqui  fe  vio  huma  rara  maravilha  da 
natureza:   Porque  tocando  fe  a  rebate,  econfUndo,  que 

os  inimigos  eftavao  jà  à  viíta,   fuecedeu  ,   que  os  enfer- 
mos,  excitados  do  íobreíalto  ,   e  comovidos  do  alvoroço 

militar,  tentarão  fe  podiaõ  levantar-fe,   e  repentinamen- 
te íe  viraõ  livres  de  febre,   que  os  oprimia  ,  e  atava  ,  e 

pegando  nas  armas,  correrão  aos  baluartes ,  fem  differen- 
ça  dos  faõs ,   e  huns  ,   e  outros  ,  fe  oppuzeraõ  nefte  dia , 
armo  dei  518.   com  gentil  brio,  e  com  fingular  valor ,  a 
hum  furiolo  aííalto,  que  durou  trez  horas,  com  grande 
perda  dos  inimigos,  e  também  noífa.   Entaò  fe  vio  levar 
huma  baila  a  cabeça  a  hum  Portuguez  ,  e  ficar  o  corpo 

em  pé  ,  por  algum  efpaço.     Profeguio  EIRey  os  comba- 
tes vinte  dias,  e  fempre  foi  rebatido  valcrofamente  ,  até 

que  ,  perdidas  as  efperanças  de  lograr   nefta  occahaõ  os 
feus  intentos  ,   e  perdidos  trezentos  e  trinta  dos  feus ,  que 
ficarão  mortos  na  campanha  ,    fe  retirou  a  fentir  tantas 

perdas,  fobre  taõ  euftofas  prevençoens,  Cuftounos  efte 
gloriofo  fucceífo  dezoito  homens. 

IV. 
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de Março. 

Uiz  de  Mello  de  Sam-Payo  do  Confelho  de  Eftado 
Ja  índia  Portugueza,  Capitão  General  da  Armada  de 

Uiniuz,  mar  Roxo,  e  dos  mares  da  índia  ,  reftaurou  nef- 
te  dia,  anno  de  1728.  do  poder  dos  Arábios  a  Pace  ,  e 

Mombaça,  e  toda  aquella  cofta  de  Africa  ,  que  fe  com- 
prehcnde  dzíá?  Brava  até  Qoiiòa.  Mandou  o  mefmo  Ge- 

neral eíía  grande  no<icia  por  hum  expreílo  por  terra,  que 

expedio  do  Porto  de  Congo  ,  na  Períla  -y  e  chegada  que 
foi  a  Lisboa  fe  cantou  na  Igreja  Patriarchal  MiíTa ,  e  Te 
Denm  laudamw,  em  acçaò  de  graças,  a  que  aflíftiraõ  Suas 
Magcíiades,  c  Altezas. 

DECIMO  TERCEIRO  DE  MARC,0. 

I.  Santa  Sancha  Virgem. 

II.  ImençaÕ  dos  corpos  de  Santa  Engracia,  efeus  companheiros, 

III.  Tem  principio  o  f amo/o  Cerco  de  Mazagaõ. 
IV.  Frey  Baltazar  Paes. 

V.  Soror  Maria  Magdalena  áejefu. 
VI.  Vitoria  contra  o  Mogor  em  Baçaim. 

VII.  Punçipio  daclaufui  a  do  Convento  de  Carmelitas  Dejc al- 
ças di  Évora. 1. 

ANTA  Sancha,  Virgem  candiJiííima,  filha 

deiRey  de  Portugal  Dom  Sancho  I.  e  da  Rai- 
nha Dona  Dulce  :  Deíde  os  primeiros  annos 

fe  entregou  toda  a  Deos ,  e  aos  exercícios  da 
virtude  ,  e  á  liçaõ  dos  livros  cipirituaes ,  onde 

aprendeu  aUiffi  ;nos  documentos  da  perfeição  evangélica,  c 
o;  copiou  cm  li  por  modo  admirável  :  Foi  ílnguiariíTima 

devora  da  Virgem  May  ,  a  cuja  i.nitaçaõ  confagtou  a  Deos 
a  fui  pureza ,  fazendo  juntamente  voto  de  Religião:  Seus 

pays  lhe  quizeraó  dar  eftado  igual  à  íoberania  do  feu  naí. cimento, 
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Dia  1 5.  cimento ,  mas  foi  mayor  ,  que  toda  a  perfuaçaõ  ,  a  conftan- 

cia  ,  e  firmeza  ,  com  que  períevcrou  no  propofito,  e  voto, 

T  '  que  havia  feito  a  Dcos.  Alguns  annos  depois  le  retirou  pa- 
ra a  lua  Villa  de  Alenquer,  onde  logrou  a  fingulariílima 

ventura,  de  receber  em  fua  caza  as  duas  primeiras  luzes, 

que  appareceraõ  cm  Portugal ,  das  Sagradas  Religioens  dos 

Pregadores,  e  Menores  ,  os  Santos  Fr.  Su-eiro  ,e  Fr.  Zacha- 
rias  j  A  bum  ,  e  outro  recebeu ,  e  tratou  com  ílngular  amor, 

c  liberalidade ,e  ao  legando  deu  huma  Ermida,  íiruada  jun- 
to ao  rio  de  Alenquer,  e  depois  lhe  veyo  a  largar  os  feus  Pa- 

ços da  mefma  Vii^a,  para  que  fondaííe  (como  fundou  )  o 
reformadiíiimo  Convento,  que  nella  ha  cie  Rcligiofos  de 
Saõ  Francifco;  Aííiftindo  cambem  nella,  recebeu,  pouco 
depois,  em  fua  Caza  os  Santos  Mártires  de  Marrocos,  os 
qaaes  no  mefrno  inftante,  em  que  padecerão  martirit),  lhe 
r.ppareceraò  glorioíos ,  e  refpiandecentes ,  como  o  Sol ,  e  ihe 

derão  a  alegre  nova  do  feu  triunfo:  Retirou- fe  logo  para  o 
Mofteiro  de  Lorvão  da  Ordem  deOfter  ,  (onde  vivia  a 

Rainha  Santa  Tareja  ,  fua  irmã)  e  le  agradou  tanto  da  o  b- 
fervancía,  e  rigor,  com  que  aili  vivião  asReligiofas,  quefe 
refolveu  a  fundar  outro  Mofteiro  como  aquelie  ,  qual  o 
fumptuofo  de  Cellas  de  Coimbra  da  mefma  Ordem  :  Nelle 
▼  eftio  o  habito  Ciftercienfe,  e  nelle  prof.ífou  ,  dando  a  ub 

tima  defpedidaao  Mundo,  e  pelo  continuo  exercício  de  o- 
rações,  e  penitencias,  chegou  a  hum  ponto  altiíTímo  de 
perfeição  ,  e  fantidade  :  Morreu  fan ti ííim aménte  neftedi3, 
anno  demo.  A  Rainha  Dona  Tareja  fui  irmã  fez  levar 

o  fagrado  corpo  do  Mofteiro  de  Cellas  para  o  de  Lorvão, 

e  o  encerrou  em  huma  fepultura,  que  para  h*  havia  feito,  e 
Jogo  fez  para  li  outra  :  Refplandeceu  eíta  gloriofa  Virgem 

em  milagres,  e  o  Summo  Pontífice  Innocencio  XII.  con- 
cedeu ,  que  fe  lhe  pudeífe  dar  cultos  de  Santa ,  e  como  tal 

he  venerada.  OSantiííimo  Papa  Clemente  XI.  a  Beatificou 

folemnemente  em  13.  de  Setembro  de  1704.  epor  Decre- 
to de  14.  do  mefmo  mez  de  1709,  concedeu  ferezsífe  del- 

ia, e  de  lua  irmaa  Santa  Thereza  Juntamente  Beatificada, 

no  Bifpado  de  Coimbra ;  E  por  outro  de  1 1 .  de  Fevereiro  de 
171  3.  concedeu  ferezaíTe  de  ambas, em  todo  o  Rcynocom 
rito  Semiduplcx,  e  na  fua  Ordem  com  o  de  Duplex. 

II. 
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Dia  l  ;> 

II.  ae Março;, 

NO  mefmo  dia  }  anno  de  1389.  fora5  achadas  na 
Cidade  deC,aragoça  no  Templo  t  que  chamavaõ  das 

Santas  MaíTas ,  os  corpos  da  gloíiofa  Virgem  ,  e  Martyr  San- 

ta Engracia  ,  e  de  feus  dezoito  companheiros  *  osquaes  ref- 
piravaõ  celeftial  fragrância,  e  logo  por  ellès  começou  Deos 

aobrar  fíngulares  maravilhas,-  Foi  mais  celebre  a  que  expe- 
rimentou EIRey  Dom  Joaõ  II.  de  Aragaõ  ,  e  Navarra » 

pay  deiRey  Catholico  Dom  Fernando,  cobrando  avifta, 

que  perdera  havia  annos  ,•  Razaõ, porque  lhe  mandou  edi- 
ficar hum  fumptuofo  moíteiro  de  Monges  de  Saõ  Jerony- 

mo,  onde  hoje  fe  guardaõ  com  fnmma  veneração  as  mefe 
mas  fantas  Relíquias. 

111. 

NO  mefmo  dia,  ânno  de  1562.  aíTentou  os  feus  âr^ 
rayaes  íobre  a  Fortaleza  de  Mazagaõ  o  Principe  de 

.Marrocos,  Mahamet,  filho  herdeiro  de  Muley  Abdalá  Xa- 
riíè  ,  Rey  do  mefmo  Reyno  ,  e  de  outros  muitos  da  Africa, 

e  o  mayor  Senhor ,  que  entaõ  havia  entre  os  Mouros.  Conf- 
tava  o  Exercito  de  quinze  mil  de  cavallo  ,  e  fetenta  mil  de 

pé,  tudo  gente  efeolhida ,  e  doze  mil  gaftadores  •  Mas  a 
parte  mais  vigoroía  ,  e  arrogante  daquelle  todo,  erão  oito 
mil  arcabuzeiros  Turcos,  e  renegados,  que  de  muitos  an- 

nos fe  havião  criado  na  guerra  ,  e  agora  quaíl  defprezavão 

a  prezente,  como  fácil ,  e  defigual  ao  feu  valor.  Achava- 
fe  governando  a  Fortaleza  Rodrigo  de  Soufa  ,  em  lugar  de 
feu  irmão  Álvaro  de  Carvalho,  Governador  ,  que  era  de 
propriedade  ,  e  então  fe  achava  em  Lisboa.  Confiava  o 
prezidio  de  oitocentos  Portuguezes ,  osíetecentos  de  pé,  os 

outros  de  cavallo:  Era  grande  a  falta  de  muniçoens  de  guer- 
ra ,  e  bocca ;  Com  que  o  noífo  perigo  fazia  aíTaz  provável 

a  prefurnpçaõ  dos  bárbaros  j  Mas  em  fim  a  fua  prefumpçaõ 

trocou-fe  em  defengano  ,  e  o  noíío  perigo ,  em  vitorias,  naõ 
menos  admiráveis  ,  que  plauíiveis.  Dividiremos  os  cazos 
pelos  dias  a  que  pertencem. 

Kkk  IV. 
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Dia  1$. 
de  jy 
Março.  A  v  * 

Rey  Baltazar  Paes ,  natural  de  Lisboa  ,  ReJigiofo  da 
Ordem  da  Santiííima  Trindade :  Doutifíimo  ,  e  futilif- 

iimo  interprete  da  Sagrada  Efcritura  ,  e  dos  mais  celebrados 
Pregadores  do  fcu  tempo  :  Efcrevcu,  e  imprimio  muitos 
tomos  de  Sermoens  ,  e  Commentarios  ,  que  dignamente 
o  collocaô  na  claíTe  dos  mais  íele&os  Eícritores.  Morreu 

nefte  dia,  anno  de  1638. 

F 

V. 
Oror  Maria  Magdalena  de  Jeíu ,  filha  dos  Condes  da 

Ericeira ,  dotada  de  cxcellentcs  prendas  de  íingular  enge- 
nho, e  admirável  comprehençaò  de  todas  as  boas  Artes  j 

Sendo  Dama  da  Rainha  Dona  Luiza  ;  Se  retirou  [oufugio] 

contra  vontade  de  (eus  pays  ,  para  o  Convento  da*  Religio- 
fas  da  Madre  de  Deos ,  onde  em  breve  tempo  ,  íe  fez  hum 

claro  efpelho  de  todas  as  virtudes:  Compoz  aíguns  trata- 
dos de  varias  devoçoens  ,  cheyos  igualmente  de  erudição, 

e  piedade  :  Morreu  ,  como  vivera,  nefte  dia  ,  anno  de  1701. 

vi. 

Elos  annos  deióij.  fendo  Vice-Rcy  da  índia  ,  Dom 
Jeronymo  de  Azevedo ,  fe  achavão  íobre  s  Cidade  de 

Baçaim  mil  cavallos  ,  e  mil ,  e  quinhentos  efeopeteiros  do 
Mogor  com  intento  de  reduzirem  a  mcfma  Cidade  à  Tua 
obediência,  fatigando  aos  moradores  com  a  pruhibiçnõdos 

mantimentos,  e  outras  vexaçoens  continuas,  como  ho- 

mens, que  dominavaõ  a  campanha.  Refo!veraõ-fe  os  Ca- 
pitães Luiz  de  Brito  e  Melo ,  Dom  Joaõ  de  Almada  ,  e  An- 
tónio Pinto  da  Fonleca  ,  a  dtfalojarem  os  inimigos  dos  feus 

próprios  quartéis,  e  os  atacarão  ncíre  dia  ,  do  anno  referi» 

do  ,  com  mil  ,  e  quinhentos  Portuguezes,  e  com  taõ  vigo- 
rofa  impreíTaõ ,  que  depois  de  brava  reílílencia,  os  derro- 

tarão a  ferro  ,  e  fogo  ,  fazendo  nellcs  tao  infigne  mor- 
tandade ,    que  apenas  efeaparaõ  quinhentos :   Dos  noíTos 

morre- 
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morrerão  fcte  ,  entre  elles  ,  o  Capitão  de  cavallos  Fran.^a  '$♦ 

cifeo  Pereira  Pinto,  depois  de  obrar  grandes  coufas;  ComM  e 
efta  fa mofa  vitoria  refpir ou  a  Cidade  do  prolongado  afle- 
dio  ,  que  padecera  por  efpaço  dedous  annos. 

VIL 

NEfte  dia  ,  anno  de  1 68 1.  fe  deu  principio  à  claufura, 
e  obfervancia  do  Convento  de  Carmelitas  Dcfcaiças 

da  Cidade  de  Évora,  dedicado  ao  glorioío  Saò  Jofeph.  Do- 
na Feiiciana  da  Silva  ,  c  fua  filha  Dona  Eugenia  da  Silva  , 

naturaes  da  mefma  Cidade,  foraõ  as  principaes  fundado- 
ras deíle  Convento  ,  e  da  vida  religiofa  ,  o  roraõ  trex  do 

Convento  de  Carnide  ,  e  huma  do  de  Santo  Alberto  de  Lis- 
boa. 

DECIMO  QUARTO  DE  MARCO. 

I.  Milagre  de  no[fa  Senhora  da  Luz. 

II.  Dejende-fe  a  Cidade  de  Goa  a  todo  o  poder  do  IdalcaÕ. 
III.  InfittutçaÕ  da  Ordem  de  Chrtfio. 
IV.  He  combatida  furiofamente  a  nojfa  fortaleza  de  Sertão, 

e  ItMre  por  meyo  de  hum  raro  prodtgto. 
V.  AJfaltaÕ  os  Olandezci  em  Pernambuco  a  fortaleza  do  Ar- 

rayal,  e  rettraõ-fc  de  (troçados* 
VI.  Padre  Alexandre  de  GufmaÕ. 

I. 

EYNANDO  emPortugal  EIRey  Dom  AfFon- 
fo  V.   fe  achava  cativo  em  Argel  hum  homem 
humilde,  chamado  Pedro  Martins  ,  natural  da- 

quelle  fitio  ,  onde  hoje  fe  vé  o  mageftofo  Con- 
vento de  noíía  Senhora  daLuz,naõ  longe  de 

Lisboa  para  a  parte  do  Occidente  j   Entre  as  grandes  mi- 
ferias  ,  e  aflicçoens,  que  padecia,  naõ  tinha  outra  confo- 
iaçaõ  >  mais  que  a  memoria  daMãydeDeos,  cujo  favor 

Kkk  ij  implo- 
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Eti*  ̂ implorava  com  inCeiTantes  lagrimas, e  fervorofasOraçoens. 

M^  Eis  que  huma  noite  fe  lhe  reprefentou  em  fonhos  a  meíma 
í*°*  Senhora,  e  lhediiTe:  Que,  em  acordando,  fc  acharia  na 

fua  pátria  com  as  mefmas  cadeas  ,  com  qoe  eftava  prezo, 

e  lhe  encomendou  ,  que  bufcaííe  huma  Imagem  íua,  eí- 
condida  de  muitos  annos  em  hum  lugar,  a  que  oguiariaò 
ceieftiaes  reíplandores  ,  e  que  alli  queria  fer  louvada  com  o 
titulo  de  Senhora  da  Luz»  Paííou  a  vifaõ  ,  e  íeguio  fc  o  ef- 
feko,  porque,  acordando  Pedro  Martins  ,  e  oihando  para 
hnma  ,  e  outra  parte,  conheceo ,  que  naõ  eftava  tra  Afri- 

ca. 9  fc  naõ  em  Portugal,  nem  em  Argel,  íe  não  no  àef- 
trito  de  Lisboa,  e  vio  lançadas  no  chaõ  ,  e  a  íeus  pês  , 
as  cadeaes  ,  que  o  foraõ  do  leu  cstiveiro  ,  c  agora  eraõ 
deípojo  da  fua  liberdade  >  .e  finai  maniítílo  da  maravj- 
iha.  Sufpenfo  neftas  virias,  e  alfombros ,  o  acharão  pef- 
íbas  da  meíma  Aldeã  ,  que  o  conheciaõ  ,  e  conhecidas 

delle  ,  e  todos,  mais  atónitos,  que  admirados ,  naõ  aca- 
bavão  de  crer  o  mefmo  ,  que  cftavaõ  Vendo  :  Rcferio- 
lhe  Pçdro  Martins  a  vilaõ,  que  tivera  ,  e  fabendo  ,  que 
em  certo  lugar  circunvihnho  appartciaõ  humas  luzes,  cu- 

ja caufa  fe  ignorava-  Seguindo-as  por  entre  matas ,  c  bre- 
nhas, foraõ  dar  finalmente  Com  o  thefouro  eícondido  de. 

huma  beliííima  Imagem  da  Empeiatriz  do  Ceo,  que  achae 
raõ  vertida  de  feda  taõ  frelça  ,  c  tão  flamante  ,  como  fc 

fora  cortada  daquella  hora.  Naõ  fe  íabe  a  matéria  de  qu. 
he  formada  a  íacrofanta  Imagem  :  Alguns,  que  o  inten- 

tarão íaber,  pagarão  com  íubitos  caftigos  a  íua  inútil  cu. 
rioíidade :  ElRey  Dom  Aífonfo  V.  lhe  mandou  fazer  Er 

mida  ,  em  que  Dom  Aífonlo  Nogueira  ,  Arcebiípode  Lif" 
boa,  lançou  a  primeira  pedra  ,  aíTiíiindo  o  meímo  Rey  > 

e  toda  a  Corte  ;  PaíTou  depois  a  Ermida  a  graDdioíb  Con- 
vento dos  Freyres  Monachaes  da  ilínftriííima  Ordem  de 

Chrifto  ,  cuja  Igreja  edificou  a  Infante  Dona  Maria  ,  fi« 
lha  delRey  Dom  Manoel ,  e  de  fua  terceira  mulher,  a  Rai- 

nha Dona  Leonor:  ACapella  mor  íingularmente  he  hu- 
ma das  magnificas  obras  de  Portugal ,  a  facroíanta  Ima- 
gem refplandece  em  milagres,  e  he  aquella  Caia  hum  dos 

mais  infignes  Santuários  deftelleynoj  Pedro  Martins  paíToa 
o  rcílante  da  vida  àfombra  daMãy  de  Deos,  cuidando  da 

íua 
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fua  Ermida,  e  cheyo  de  boas  obras  ,  faleceo  ncíle  dia,  com  Dia  14. 
fama  de  virtude  .armo  de  1466.  ,,"e Março. 

II. 

Oldalcao,  hum  dos  Príncipes  conjurados  contra  o  Im- 
pério Portuguez  no  Oriente,  veyo  fobre  a  Ilha,  e 

Cidade  de  Goa  com  poderoío  Exercito  de  cem  mil  homens, 
de  que  craõ  de  cavalío  os  trinta  e  cinco  mil.   Trazia  deus 
mil  e  cem  Elefantes  de  guerra,  e  mai$  de  trezentas  peças 
de  artelharia  ,  a  mayor  parte  groífas  ,  e  de  bronze.    Os 
gaftadores  ,   e  gente  ,  que  feguia  o  Exercito  ,  eraõ  fem 
numero.    Ao   mefmo  tempo  cahio  o  Nizamaluco  f<  bre 

Chaul  ,   e  difputou-fe  fortemente  no  Confelho  do  Vice- 
Rey  >  (  que  enrão  era  Dom  Luiz  de  Atayde,  )  fe  É  devia 

largar  ,  ou  defender  acjuella  Praça.    A  mayor  parte  dos  vo- 
tos dizia  :   Que  o  intento  de  fe  defender  juntamente  huma  , 

e  outra  ,  era  caminho  ,  quaji  tnfallivel ,  de  Je  perderem  am- 
bas :  Que  o  poder  dos  Portuguezes  erataõ  debtl ,   que  unido , 

apenas  bafaria  para  huma  jufla  defença  :  Que  nas  perigo- 
/as  enfermidades  convinha  perder  huma  parte  menos  nobre , 

por  confervar  o  todo:  Que  perdendo  fe  Chaul  agora  ,  fe  pO' 
der  ia  cobrar  depois ,  mas  perdendo  fe  juntamente  Goa ,  e  Chauly 
ficar  ta  a  perdição  Jem  remédio.   Eílas  eraõ,  cm  fumma  ,  as 

razoem»,  dos  que  íeguiaõ  aquella  parte  j  Mas  o  Vice-Rey 
feguio  invariável ,  a  contraria.   Dizia  [  e  com  ellc  bom  nu- 

mero de  votos  ]     Chie  largar  Chaul  ao  Nizamaluco  ,  feria 

dar-lhe  juntamente  com  a  praça  %  novos  alentos  para   outras 
conqutjlas :   Que  com  a  perda  daquella  Ctdade  Je  envolvia  a 
da  reputação  ,   e  do  credito ,   alma  dos  bons  íucceffos  nas  em- 
prezas  militares.    Que  fe  os  Portuguezes  fe  divtdtaò  para  a 
drfença ,  também  fe  dividiaÕ  os  inimigos  para  a  expugnaçao. 

Que  o  valor  V ortuguez  fempre  emprendera  difficuldades  majo- 
res,  que  as  Juas  forças  ,  e  fempre  com  felicidade.   Qj<e  f  fi- 

nalmente ,  a  fortuna  aborrecia    aos  temidos  ,   e  fe  namorava 
dos  coraçoens  generofos ,  e  dos  confelhos  ouzados.  Prevalecco  eí« 

te  parecer  ,  (  que  no  Vice*Rey  íempre  fora  dictame  fem 
duvida,  )  e  logo  deípedio  promptos  íoccorros  a  Chaul  de 
gente,  e  muniçoens ,  c  com  mão  tão  larga,  que  parecia 

efque- 
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pia  i+efquecer-fe  de  íi  ,    por  acodir  aos  Teus.    Logo  tratou  de 

°e     fortificar  os  paços  ,  por  onde  fe  podia  intentar  a  entrada 

*  '  da  terra  firme,  para  a  Ilha  de  Goa,  e  por  elles  dividio 
os  Toldados,  e  refervou  hum  pequeno  troço  ,  mas  eíco- 
Jhido  ,  para  acodir  aonde  importaíTe.    Pareceo-lhe  ,  que 
devia  rebater  ao  longo  o  ímpeto  dos  inimigos  ,   em  for- 

ma, que  não  tocaífem  na  Cidade,  e  o  coníeguio  ,   mas 
à  eufta  de  immenfos  trabalhos,  de  perigos  immeníos.   Os 
combates  erão  de  cada  dia  ,  as  baterias, e  as  íortidas    de 

cada  hora  ,  íuprindo  o  valor  dos  Portuguezes  a  defigual- 
dade  do  numero  ,  o  qual  excedia  tanto   nos   contrários , 

que  com  alternadas;  tropas ,  trazidas  de  rcfreíco,  em  mu- 
tua competência  ,    e  com  inceííante  obílinaçaó  não  dei- 

xavaõ  reípirar  os  defenfotes.  A  tudo  acodia  o  Vice-Rty, 
já  «Jifpondo  ,  jà   pelejando  ,  como  homem  infignemente 
grande    em  valor,  e  diciplina.    Naõ  ceííavaõ   os  aííaitos 
de  dia  ,    nem    de  noite  ,    nem  os  perigos  ,  mortes  ,  e 
ruinas.    Até  que  ,;fobre   quaíi    íeis  mezes  de  ardente  ,  c 
fucceíTiva    expugnaçaõ.,  -mandou   o    Idalcaõ  ,   neíle  dia, 
anno  de  1571.   acometer  ao  meimo  tempo  todas  as  ef- 
tancias  ,    e    ordenou    juntamente  ,    que  cinco    mil  ho- 

mens paííaíTcm    a  alojar  era  huma  pequena  Ilha,  cha- 
mada Mercantor,  que  eftava  entre  a  de  Goa  ,  e  a  terra  fir- 

me ;  Entendendo  ,  que  ,  divertidos   os  noíTos  por  tantas 
partes,  fe  deícuidariaõ  daquella,  e  que  por  alli  facilitaria 
a  invazao.  Acometerão  numerofos  ,  c  refolutos  ,  conce- 

bendo mayores  brios  com  a  vifta  do  feu  Rey ,  que  os  ef« 
tava  vendo.   Acodirao  os  Portuguezes,    poucos  em  nume- 

ro ,    mas  velerofos  ,  c  coftumados  a  vencer.    Travou«fe 

entre  huns,  e  outros,  huma  afperiíTima  batalha,  que  du- 
rou muitas  horas  ,   e  quando  fervia   mais   furiofamente, 

foube  o  Vice-Rey  ,  que  a  Ilha  Mercantor,  era  entrada, 
e  fem  dilação  mandou  paífar  a  cila  trezentos  Toldados  ef» 

colhidos ,  os  quaes  carregarão  aos  Mouros  com  tanto  Ím- 
peto ,  que  de  cinco  mil  ,  apenas  efeaparaõ  mil  ,  e  tre- 

zentos ,  os  mais  perecerão  ,  ou  cortados  do  noíío  ferro , 
ou  afogados  no  rio ,  entre  elles  o  íeu  Comandante  Soli- 
mao  Agà  ,  Turco  de  grande  fama  ,  e  hum  cunhado  do 
ldalcão.    A  eíle  fucceíío  [  pelo  qual  aquella  pequena  ilha 

come- 
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começou  a  chamar-fe  a  Ilha  dos  mortos  ]  correfpondeu  o  Dia  '4» 
que  lograrão  osPortuguezesem  todas  as  eítancias :  Em  cada.. *  -  -     Março 
huma  fe  deu  huma  batalha,  e  em  cada  huma  confeguirão 
huma  viroria  ,  obrando  acçoens ,  e  proezas  fobre  todo  o 
encarecimento  grandes.  Ficou  o  Idalcão  tão  cortado,  que 
Jogo  começou  a  entrar  em  penfamentos  de  paz,  e  poíto 
que  prefeverou  no  campo  alguns  mezes  ,  para  adiantar 

as  condiçoens  delia,  finalmente  veyo  a  render-fe  à  von- 
tade do  vencedor  ,  e  voltou  para  o  feu  Reyno  com  ex- 

ccííiva  perda  de  gente  ,  de  artclharia  ,  de  bagagem  ,  e 
mayor  ,   de  reputaçaõe 

ih. 

Oi  rendo  o  anno  de  131  2.  extingui©  Clemente  V.  a 
Ordem  Militar  des  Templários,   c]ue  por  efpaço  de 

dous  fecuios  florecera  com  excellente  fama  de  valor, e  pie- 

dade, empregando-fe  ,  jà  na  defenfa  dos  lugares  Santos  de 
Jerufalem  ,  já  no  agazalho  dos  peregrinos ,   que  da  Europa 
hiaõ  viíitar  os  meímos  Santos  lugares.   Os  motivos  de  huma 
t3Õ  afpera  reloluçaõ  do  Pontífice  deraõ  muito  que  fallar  ,  e 
drfeorrer  aos  Autores  ,  e  naõ  íaõ  do  meu  aíTumpto  ,  nem  le 
pôde  aífirmar  coufa  certa  em  tanta  variedade  deopinioen?j 

Sabemos  ,  porém  ,   com  certeza  infallivel  ,  que  fendo  ge< 
ral  a  extinção  da  Ordem  ,  naõ  o  foràõ  as  culpas  dos  Gaval- 
leiros  ,  porque  os  de  Portugal  ,  Caftella,  e  Aragaõ  ,  juftiri- 
caraõ  com  evidentes  provas  a  pureza  dosíeus  procedimen- 

tos, e  foraõ  julgados   por  livres  dos  deliótos  ,    que  íe  atri- 
buirão aos  de  França ,  e  lá  fe  dizia,  que  eraõ  communs  a 

toda  a  Ordem,  cujas  rendas  fe  incorporarão  na  Coroa  do 

mcímo  Reyno  ,  que  foi  outro  indicio  ,  naõ  leve  ,  de  que  El- 
Rey  (que  entaõ  era  Felippe  ,  chamado  ofermofo)  excita- 

ra ao  Pontífice  com  falças  informaçoens ,   c  indignas  vio- 
lências ,   a  extinguir  aquella  Religião.    Mas  foííe  ,  como 

quer  que  foííe,    o  certo  he ,  que  em  Hefpanha  ,   c  prin* 
cipalmcnte  em  Portugal ,   fe  procedeu  com  tanto  definte* 
rece  ,  e  com  tão  generofa  Chnftandade  ,  que,  podendo 
o  noíío  Rey  [  que  então   era  Dom  Diniz  ]  acrefeentar  o 

Património  Real  com  as  pofTeífoens  dos  Templários,  co- 

mo 
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^  M-rno  o  Pontífice  lhe  concedia,  quiz  antes  fundar  com  ellas 

M  e     outra  Ordem  ,  invento  próprio  da  lua  eleição  ,   e  gloria 
*  immortal  do  feu  nome.  Tal  he  a  nobiliííima  Ordem  de 
Chrifto  ,  que  o  mefmo  Rey  inflituio  ,  e  oSuromoPon* 
tifice  Joaõ  XXII.  approvou ,  e  confirmou  no  anno  de  i  3  1 9. 
e  nefte  dia,  que  por  ilTo  reduzimos  a  elle  a  fua  fundação. 
Foi  fua  cabeça  a  Villa   de  Caftro  Marim    no  Reyno   do 

Algarve.   Depois ,  por  juftas  caufas ,  foi  transferida  a  Tho* 
mar,  onde  tem  hum  fumptuofifTímo  Convento  defte  no- 

me, do  qual  em  outro  dia  falíamos.   O  íeu  habito  he  bran- 
co ,   e  a  infignia  huma  Cruz  carmezim.    Forão  Mtílres 

*jdc      delia,  defde  os  feus  princípios,  os  fenhores  ma>is  illuftres 
de  Portugal ,   e  depois  fe  transferio  aquella  Dignidade  aos 
Reys ,   nos  quaes  hoje  fe  conferva.   Excede  em  eftimaçãov 

e  riquezas  ,  às  de  Aviz  ,  e  San-Tiago  ,  e  a  profeffarão 
fempre  as  pefToas  Reaes,   e  a  mayor  ,   e  melhor  parte  da 

nobreza  do  Reyno.     Tem  perto  de  quinhentas   Comen- 
das ,   de  quatro  ate  vinte  mil  cruzados ,  e  todas  paflaõ  ho- 

je de  hum  milhaò  de  renda  $    As  quaes  foraõ  ioftituidás 

para  com  ellas  fe  pagarem  os  ferviços  feitos  pelos  Profcf- 
fores    da  mefma    Ordem   na    guerra    contra    infiéis  ,  que 

foi  o  fea  principal  inftituto.     Divide«íe    em  Regulares  de 
Cogula,  em  Clérigos  Freyres,  e  em  Cavalleiros  feculares. 
Foi  reformada  pelo  Venerável  Bilpo  Dom  João  ,   que  o 
fora   de  Lamego  ,   e  entaõ  o  era  de  Vizcu  ,  o  qual   por 
ordem  do  Summo  Pontífice  Eugénio  IV.   à  inftancia   do 
Infante  Dom  Henrique  ,  filho  delRey  Dom  Joaõ  I.   que 
entaõ  exercitava  o  cargo  de  Meílre  da  mefma  Ordem  ,  à 
qual  o  Venerável  Bifpo  deu  novas  leys,   e  eftatutos ,  com 

proporção  á  oceurrencia  dos  tempos,  e  lhe  concedeu  no- 
vas izençoens  ,  o  que  tudo  ,  ao  diante  approvaraõ  os  Reys, 

e  confirmarão  os  Pontífices. 

IV. 

COrria  jà  o  anno  de  1601.  quando  o  Banha  Dalá  (  de 
quem  outras  vezes  falíamos  )  convalecido  das  feridas, 

néiro. '"  que  recebera  dos  Portuguezes  nâ  fua  Fortaleza  de  Seriaõ, 
Âbíii?e    edificada  por  elle,  a  pouca  diftancia  danoffa,  e  pelos  nof- fos 
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fos  arrazada,  no  anno  precedente;  Nao  lhe  cabendo  no  Dia  14.' 
íofrimenro  tantas  injurias,  e  minas  ,  poz  todos  os  esfor-  ̂  
ços  poííiveis,  a  fim  de  as  vingar  ,  oo  perderfe  5  Taí  era 
o  (ea  furor,  e  a  íua  defefperaçaõ  !  Haviaõ  fe  retirado  da 

noíTa  Fortaleza ,  pouco  antes  ,  a  mayor  parte  dos  Tolda- 
dos Portuguezes  ,  que  a  defendiaõ  ,  divididos  por  outras 

terras,  cm  demanda  dos  feus  intereces,  ficando  com  Sal» 

vadoí  Ribeiro  ,  pouco  mais  de  duzentos  ;  Servio-fe  o  ini- 
migo de  taõ  opportuna  occahaõ  ,  e  ajuntou  hum  po- 

deroío  Exercito  ,  ajudado  de  muitos  Príncipes  confinan- 
tes ,  que  também  íofnaõ  mal  o  noíío  poder,  tanto  à 

porta  dos  feus  Ffladcs  ,  e  íe  alojou  a  tiro  de  canhão  da 
noíla  Fortaleza i  E  como  as  experiências  lhe  haviaõ  eníi- 
natlo,  quam  dura  era  a  reíiftencia  do  braço  Portuguez  á 

fombra  das  íuas  fortificaçoens  j  Valeu-fe  de  inventos  ,  c 
induftrias  militares  para  maii  a  Teu  falvo  confeguir  a  nof- 
la  defhuiçaõ  ,  e  a  íua  vitoria.  Fabricou  muitos  carros  de 

cftatura  disforme  fobre  fortiífímas  rodas,  tiradas  por  maõs 

de  homens,  que,  cubertos  de  groífos  pavezes,  pudeífem 
caminhar  íem  perigo.  Eraõ  os  carros  de  madeira,  embu- 

tidos de  pez  ,  e  alcatrão  ,  e  cheyos  de  barriz  de  pólvora 
com  intento  de  que  chegados  aos  noíTos  muros,  que  tam- 

bém eraõ  de  madeira  ,  dando-lhe  fogo,  ardeflem  em  vi« 
vas  chamas  ,  e  fe  franqueaífe  o  caminho  ao  furiofo  Ímpe- 

to de  feus  numerofos  cíquadroens.  Aqui  temos  repetidas 

as  maquinas,  que  ordenou  o  C,amorí  contra  o  grande  Du- 
arte Pacheco!  E  aqui  temos  outro  iníígne  Portuguez,  naõ 

deíigua!  áquelle  famoío  Capitão  no  valor  ,  e  na  fortuna. 

Tratou  Salvador  Ribeiro  de  de, fazer  aquellas  torres  an- 

dantes ,  valendo-fe  de  todos  os  meyos ,  a  que  dava  lugar 
a  força  ,  e  a  induíhia  :  Jà  batendo-as  com  rijas  cargas  dos 
feus  canhoens:  Já  detendo-as,  e  defviando-as  dos  muros 
com  groflas  traves  :  Jà  aplicando-lhe  vários  artifícios  de 
fogo:  Já  inveftindo  aos  que  asconduziaõ;  Mas  nadabaf- 
târia  ,  fe  naõ  fuecedera  o  que  agora  diremos,  e  que,  fen- 

do efFeko  natural,  pareceu  prodigio,  e  muitos  o  tiveraõ 
por  milagre.  Succedeu  ,  pois ,  que  no  mais  tenebrofo  de 

huma  noite,  quando  a  Fortaleza  fe  achava  no  mayor  pe- 
rigo de  perder-fe,  fe  vio  cuberta,  e  cercada  de  hum  glo- 

L1J  bo 
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Día?4.bo  de  luz  ,  o  qual  engroííando-fe  cm  vivas  ,  e  refplan- 

e    deceores  chamas  ,   foi  andando,   com  Urdo  movimento, 

*  '  ate  cobrir  o  arrayal  dos  bárbaros  ,•  Tomarão  ellcs  a  mào 
agouro  efte  defuzado  final  do  Ceo  ,   e  logo  defempararaõ 
os  quartéis  ,  e  todas  as  maquinas  ,    que   haviaõ  armado, 

fem  haver  força,   refpeito  ,  ou  perfuaçaõ,   que  os  pudef- 
íe  parar  ,    e  defde   entaõ  formarão  hum  tal  conceito  da 

pcífoa  de  Salvador  Ribeiro  ,  que  confideravaõ  nelle  hum 
Numen  fuperior,   e  fe  perfuadiaó  a  que  era  de  esfera  mais 
alta  ,   que  os  outros  homens ,  o  que  lhe  facilitou  fer,  naõ 

deDe  muito  depois,  acclamado,  e  obedecido  Rcy  daquella  ter* 
zembre.  ra  ,   como  em  outro  dia  dizemos. 

v. 
OCcupadas  pelo  Olandez  as  Praças  Capitães  de  Per- 

nambuco ,  edificarão  os  Portuguczes  ,  expuifos  delias, 

huma  Fortaleza,  a  que  chamarão  do  Arrayal ,  com  o  rof- 

to  no  Arrecife,  a  fim  de  fenhorearem  a  campanha ,  e  im- 
pedirem os  viveres,  e  intereces,  que  os  inimigos  podiaõ 

tirar  do  Paiz.  Viraõ-íe  elles  preciiados  a  arrancarem  tfta 

efpinha  ,  que  le  lhe  atraveffava  na  garganta,  e  juntos  oi- 
to centos  íoídados  á  ordem  do  Coronel  Theodoro  Uvan- 

demburg,  iahiraõ  de  Olinda  ,  nefte  dia,  anno  de  163 1. 

com  deliberação  de  levarem  a  Fortaleza  por  aíTalto  ;  Ef- 
tava  ella  ainda  com  muitas  obras  imperfeitas  ,  mas  jà  os 
defenfores  fe  achavão  mais  bem  diciplinados ,  e  dèftros , 

que  fempre  foi  grande  mèítra  a  vexação!  E  como  lhe  na5 
faltava  vaior,  càlidade  fempre  própria  dos  Portuguezes, 

e  tiveraõ  aviío  anticipado,  difpuzeraõ  fe  intrépidos  à  de- 
fença.  Parecia  lhe  ao  Flamengo,  que  ao  primeiro  impul- 

ço  das  íuas  armas,  cederia  a  nolía  oppoííçaõ  ,  mas  ex- 

primentou,  por  feu  mal ,  que  pelejava  agora  com  folda- 
dos  ,  fe  atégora  com  mercantes.  Sahiraô»lhe  ao  encon- 

tro quatro  companhias,  a  taõ  bom  tempo,  e  osinvcfti» 
raõ  com  taõ  dtftemido  ardor,  que,  a  pouco  efpaço  ,  os 

puzerão  em  temerofa  confuzaõ ,  e  logo  em  declarada  fu- 
gida,- Tanto  fe  entregarão  nas  mãos  do  íeu  temor  ,  que 

hum  nobre  mancebo,  chamado  Manoel  Dias  da  França, os 
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os  foi  feguindo  em  larga  diftancia,  ate  que  o  inveftio  hum  Dia  14. 

tropel  de  inimigos  ,  a  tempo  ,  que  ,  quebrada  a  ciiha,     "e 

cahio  do  cavallo,  mas,  recobrando-fe  promptamente,  af-     ar^°* 
íiftido  de  hum  mulato  feu,  obrarão  ambos  tão  raras  proe- 

zas ,    que  os  Olandczes   eícolheraõ    por   bom    partido  a 

retirada  ,•    Quarenta  mortos  lhe  cuftou  a  facção  ,    iendo 
muito  mayor   o  numero  dos  feridos.    Foi  eíle  o  primei- 

ro  bom  íucceíío    das  noíías  arm  s  ,    depois    da  entrada 
dos  Olandczes  em  Pernambuco,  e  por  iffo  meímo  fe  ce- 

lebrou com  exceílivos   apíauíos  ,    como  felices  primícias 

da?  gloriofas  ventagens,  que  depois  confeguimos  naquel* 
la  guerra. 

VL 

O  Padre  Alexandre  de  Gufmaõ  da  Companhia  de  Jeíut, 

da  Provinda  doBraíil,  nafceu  na  Freguezia  de S.  Ju- 
lião da  Cidade  de  Lisboa  a  14.  de  Agoílo  de  1629.  Foi 

Author ,  e  fundador  do  Seminário  de  Bcllem  da  Cidade  da 

Bahia  ,  Reytor  do  Collegio  da  mefma  Cidade,  e  duas  ve« 
zes  Provincial  daquella  Província.  Foi  muito  douto,  pio, 
e  devoto,  ccmo  meftraõ  as  fuás  compoíiçoens  impitíías : 
Bjcolla  de  Bellem  ;  Roza  de  Nazareth -y  /i>te  de  criar  bem 

os  filhos  j  0  Predeftinado  ,  e  Prefeito  ,•  A  Eleição  entre  o  bem, 
e  mal  eterno ;  Arvore  da  vida  ,*  Meditaçoens  para  todos  os 
dias  da  [emana  ,  e  vários  Opufculos  de  preces ,  e  devuçoensi 
Outtas  mais  ob:as  fuás  efperaô  a  luz  publica,  de  que  faõ 

merecedoras,  e  também  a  fua  vida,  que  foi  chcya  de  mui- 
tas viirudes  ,  comprovadas  com  prodígios,  que  mandou 

suthenticar  o  Arcebilpo  da  Bahia,  Dom  Luiz  Alvares  de 

Figuciíedo.  Foi  reputado  em  vida  porVaraõ  jufto  ,  e  fer- 
vo de  Deos  ,  e  appellidado  por  Santo  depois  da  morte  ,  que 

teve  na  Bahia  neíte  dia,  anno  de  1724.  com  noventa  e 

cinco  de  idade ,  e  fetenta  e  oito  da  Companhia. 

• 

LU  ij  DECI- 
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Marco.  ̂ «^^«MuSS»^*'**?»* 4£S»4$$»4$3»4$S»4S5»<(gS» 

DECIMO  QUINTO    DE  MARCO. 

I.  Saõ  Magoriano  ,  Confeffbr. 
li.  Santa  Vtcencia ,  Virgem  ,  £  Mártir. 
III.  óW*tf  Matrona ,  Virgem, 
W.   0  Beato  A/deberto,  Confeffbr . 
V.  &?tf*0  Arifiobolo  Zebedeu  ,  B//£>0 ,  f  Mártir. 
VI.  Afa/C*  o  Jenhor  Infante  Dom  António ,  yz/#0  delRey  Dom 

Fedro  11. 

Vil..   Vitoria  [obre  o  Forte  de  Chicova  no  Rio  de  Sofala. 
Vil  I.  O  f amo  Co  Poeta  trançifco  de  Sá  de  Miranda. 
lXa  O  Padre  Luiz  Gonçahesda  Camará ,  da  Companhia  de 

Jefu. I. 

Ao  Magoriano,  filho  de  Santa  Maxencia,  natural 
de  Coria  na  antiga  Lufitania,  irmão  de  Saõ  Vigi- 
lio  ,  Bilpo  da  Cidade  de  Trento  ,   viveu,  e  morreu 

na  mefma  Cidade,   e  nclla  logra  veneraçoens  de  Santo: 
Foi  lua  morte  nefte  dia  ,  anno  de  41 6. 

11. 

SAnta  Vicencia ,  Virgem ,  e  Mártir ,  Portugueza ,  p2de- 
ceu  crutliífimos  tormentos,  no  anno  de  424.  a  mãos 

dos  hereges  Arrianos,  porque,  fendo  Bautizada  Catholi- 
camente  ,  nao  quiz  receber  novo  bautifmo  ,  como  os  mef- 
mos  hereges  pertendiaõ. 

iii. 

SAnta  Matrona  ,  Virgem,  filha  de  hum  Regulo  Portu- 
guês do  tempo  dos  Suevos,  nafceu  em  Braga,  e  fugindo 

à  fúria  dos  Arrianos,  cuja  ceita  fe  achava  entaõ  domi- 
nante 
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nante  em  Hefpanha,  fe  retirou  para  Itália,  e  fez  acentoDia  15,, 

na  Cidade  de  Capua  ,  onde  floreceo  cm  virtudes,  e  mila-    de 

gres,e  onde  fe  celebra  ,  com  grandes  feftas ,  o  íeu  glo*    a  *  ' 
riofo  traníito,  nefte  dia,  anno  de  480. 

IV. 

O  Beato  Aldeberto  ,  hum  dos  primeiros  fundadores  da 

efclarecida  Religião  Ciftercienfe  em  Portugal :  Flore- 
ceu  em  virtudes,  e  milagres,  e  nefte  dia  ,  anno  de  11  j  2. 
paíTou  a  lograr  o  premio  de  feus  grandes  merecimentos: 
jaz  no  Convento  de  S.  Joaõ  de  Tarouca. 

v. 

EMBritonia,  Cidade  da  antiga  Luíítania ,  Saato  Arif- 
,  tobolo  Zebedcu  ,  pay  de  Santiago ,  e  de  S,  Joaõ  Evan- 

gelifta  ,  que  pregou  a  Fé  em  Hefpanha,  e  fendo  Bifpo  ,  o 
primeiro  da  mcfma  Cidade,  confeguio  nella  ,  nefte  dia >  a 
Coroa  do  martirio. 

vi. 
NOmefmodia,  annodeidoy.  pelas  cinco  horas  da 

menha  ,  nafceu  em  Lisboa  , nos  P-iços  de  Corte  Real, 
o  Sereniííimo  Infante  Dom  António  ,  filho  dosSereniíTimos 

Reys  de  Portugal,  Dom  Pedro  II.  eDona  Maria  Sofia  Ifabel 
dcNeoubourg. 

VII. 

PEIos  annos  de  161 5.  andavaõ  os  Portuguezes  em  du- 

ras guerras  no  Sertaõ  da  Ethiopia  Oriental,  cm  deman- 
da das  minas  de  prata,  de  que  abundaõ  as  ferras,  e  terras, 

chamadas  a  Chicova ,  onde  já  tínhamos  hum  Forte  do  mef- 
mo  nome,  e  andávamos  em  ajuftes  com  o  Emperador  de 

Monomotapa,  os  quaes  fe  confeguiraõ ,  e  pouco  depois 

fe  quebrarão,  com  vários  fucceífos,de  que  daremos  em  ou- 

tros dias  alguma  noticia  $  Nefte,  em  que  eftamos,  e  no  an- no 
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Dia  15.  no  referido,  atacarão  o  meímo  forte dés  mil  Cafres  arma» 

Marco  ̂ os  '  na°  conftan^°  °  prtzidio  ,  mais  ,  que  de  quarenta 
Portuguezes.  Foi  incrível  o  ardor,  com  que  os  bárbaros 
inliftiraõ  na  empreza  ,  atroando  a  terra  com  horrendas 

vozes  ,  e  cobrindo-a  com  chuveiros  de  íetas,  já  por  eleva- 
ção fobre  a  noíTa  gente  ,  já  direitas,  e  com  tanta  vehemen- 

cia  ,  que  paífavaõ  os  reparos  de  parte  a  parte.  Por  tocas 
em  circuito  nos  acometiaõ  ,  por  todas  os  rechaçávamos, 

obrando  os  defenfores  maravilhas  de  valor  ,  em  tanta  defi- 

gualdade  de  poder.  Por  vezes  eíleve  a  praça  em  manifef- 
to  perigo,  porque  já  naõ  havia  braços,  nem  alentos  em 
taõ  poucos  defeníores  para  taõ  porfiada  invasão  ̂   Mas 

quando  os  Negros  fe  difpunhão  ao  ultimo  aífalto  com  vi- 
vas elperanças  da  vitoria ,  deraó  fobre  elles  humas  com- 

panhias de  Portuguezes  ,  que  acodiraõ  em  foccorro  dos 
companheiros,  com  que  ,  mortos  muitos  Cafres  ,  muitos 
feridos ,  e  confufos  rodos ,  nos  deixarão  nas  mãos  huma  das 

grandes  vitorias ,  que  confeguirão  naquellas  partes  as  ar- 
mas PortLiguezas. 

VIII. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1558.  com  ftíTenta  é  trez 
de  idade,  morreu  retirado  na  Província  de  Entre 

Douro  ,  e  Minho  ,  na  Tua  quinta  chamada  da  Tapa- 
da ,  o  famofo  Poeta  Franciíco  de  Sá  de  Miranda  ,  íingular 

ornamento,  e  gloria  immortal  da  Cidade,  e  Univcrfida- 
de  de  Coimbra  ,  onde  nafceu  duas  vezes,  para  hum  ,  e ou- 

tro Orbe  ,  natural,  e  literário.  Criado  na  piedoía,  e  vigi- 
lante educação  ,  que  lhe  dera  feu  pay  , Gonçalo  Mendes  de 

Sà.illuíhe,  e  generofo  Cavalleiro,  fe  aplicou  naquelia,  en- 
tão nova  Athenas  ,  ao  eftudo  da  jurifprudencia  ,  em  que 

£z  taõ  ventajofos  progreíTos ,  que  leo  varias  Cadeiras  da 
mefma  faculdade  com  univerfal  aceitação.  Por  morte  de 

feu  pay  ,  em  cujo  obfequio  havia  feguido  aquelle  modo  de 

vida  ,  fe  refolveu  a  tomar  outro ,  fem  querer  aceitar  emi- 
nentes cargos  de  letras,  para  que  ElRey  Dom  Joaõ  111. 

o  convidava,  pelas  grandes  noticias,  que  corriaõ  do  feu 

iníigne  talento,  e  larga  capacidade;   Perfuadio-fe ,  a  que 

o  cur- 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  45  5 
o  curíb  das  judicatura?  era  geralmente  tão  ligeiro  para  as^ia,Ç- 

poííea  delta  vida  ,    como  perigofo   para   as  eiperanças  daM  e    . 
Eterna  :    Retirou-fc  a  viver  fò  coníigo  ,   íeparado  de  con- 
curfos ,  entregue  todo  às  contemplaçoens  da  Filofofia  Mo- 

ral,  c  Eítoyca ,   a  que  o  inclinava  o  génio  :   Depois  cju:z 
rever  com  os  olhos  muita   parte   das  noticias  ,   que  parti- 

cipara dos  livros,   e  difeorreu  por  muitos  Reynos  da  Eu- 
ropa,  com  attençoens  de  curioío ,  e  obfervaçoens  defa- 

bio  ,  ate  que  voltou  a  Portugal  ,   trazendo  configo  nova 

fama  de  fi  meímo,   e  na  Corte  começou  a  lograr  as  pri- 
meiras eftimaçoens  delRey  Dom  Joaõ  III.    e  mayores  do 

Príncipe  Dom  Joaó  ,   que  em  teora  idade  goílava  muito 
de  o  converfar  ,    e  muito  mais  ,    de  ler   as  fuás  potzias. 

Fez-fe  bemquifto  na  esfera  fuperior  da  nobreza  ,  e  confe* 
guio  a  aura   popular  ,   com  o  que  pudera  fobir  a  grandes 
fortunas,  íe  attendera  mais  aos  feus  intereces  particulares, 

que  aos  do  bem  publico  j   Mas  era  homem  (  como  clle 
melmo  diz  )  antes  de  quebrar  ,  que   de  trocer  ,   e  diííe 

algumas  verdades  ,  de  que  fe  refentiraõ  os  validos,  e  mi- 
niftros  mais  poderofos  daquelle   tempo  ,  que  tomarão  por 
íi  (  como  fuecede  )  as  reprehençoens  dos  erros  ,    c  dos 

damnos  communs.    Por  fe  livrar  de  alguma  teiivcl  tem- 

peílade,  fe  acolheu  ao  porco  feguro  da  fua  quinta  da  Ta- 
pada,   onde  viveu,  e  morreu  contente  ,  com  huma  hon- 

rada mediania  de  bens  ,   fem  temor  de  infolentes,  e  fem 

dependência  de  poderofos.  Cazou  com  Dona  Briolanja  de 
Azevedo,  fenhora  illuílre  ,   e  de  iliuftrcs  prendas  ,   pofto 
que  jà  entrada  em  annos;    Reparando  nefta  circunítancia 

a  primeira  vez,   que  avio,   ihe  diffe  coro   muita  galanta- 
ria :    Cafligaime  fenhora  com  effe  bordão  ,  pois  cheguei  tao 

tarde  \  Viverão  em  íumma  conformidade  ,  euniaõ,  por- 
que era  também  fumma  entre  ambos  a  armonia  dos  gé- 
nios,   e  das  virtudes.   Tiveraõ  dous  filhos  ,  Gonçalo  Men- 

des de  Sá,  que  morreu  em  Africa,  pelejando  valerofamen* 
te  com  os  Mouros,  e  Jeronymo  de  Sá  de  Azevedo ,  que 
cazou,  e  teve  fucceífaó.    Naquelle  retiro  compoz  Fran- 
cifeo  de  Sà  a  mayor  parte  das  íuas  obras,  que  correm  im- 
preíías    em   hum  breve  volume  ,    que  pudera  ler  muito 
mayor  ,  a  fe  não  haver  perdido  grande  paitw  delias.    Foi 

o  pn« 
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Dia  15.0  primeiro,  que  cm  Portugal  eícreveo  verfos  mayores,,  e 

e  por  feguir  caminho  naõ  trilhado  t  fe  lhe  devem  perdoar 

'  '  alguns  leves  defeitos,  ou  deicuidos  ,  que  depois  apurou  a 
Arte  ;  Também  merece  perdaõ  em  faltar  ,  tal-vez  ,  ao 
primor  do  dialecto  ,  nos  vetíos  ,  que  compoz  na  lingoa 
Caftelhana,  porque  naquelle  tempo  íe  ufava  ella  pouco 
em  Portugal,  He  flngularmente  admirável  nas  fentenças, 

e  apath  *gmas  ;  Naò  tratou  da  oítentaçao  ,  e  pompa  de 
palavras,  nem  de  termos  exquiíitos,e  reluzentes,  qne  faõ 
folhagens,  e  verduras,  de  que  muito  fe  pagaõ  os  cultos 
(  ou  necios  )  aos  quaes  ninguém  entende  ,  nem  elles  fe 

entendem  a  íi  melmos,-  Tratou  io  dos  conceitos,  que  faõ 
a  alma  das  Poezias ,  e  em  todas  as  íuas  fallou  com  extre- 

mado juizo  ,  maduras  ,  e  acertadas  reflexoens,  unindo  a 

clareza  com  a  profundidade.  Das  fuás  fentenças,  tão  agu- 
das ,  como  verdadeiras  ,  íe  aproveitarão  em  todo  o  tem- 
po nas  converfaçoens  mais  ferias  os  homens  mais  graves, 

e  mais  prudentes,  e  atè  os  pregadores  nos  púlpitos,  com 
aplaufo,  e  boa  aceitação  dos  ouvintes,  motivo,  porque  foi 
chamado  dignamente  o  Platão  Portuguez  ;    Delíe  falia- 

27.3de  &        ,.  b  > 
Omubro. mos  era  outro  dia. 

IX. 

O  Padre  Luiz  Gonçalves  da  Camará  ,  filho  de  Joaõ 

Gonçalves  da  Camará  ,  e  de  Dona  Leonor  de  Vi- 
lhena ,  irmão  de  Simaõ  Gonçalves  da  Camará,  primeiío 

Conde  da  Calheta '$  Sendo  eíludante  na  Univeríidadc  de 
Coimbra  ,  e  muito  conhecido  pelo  feu  bom  talento  ,  ain- 

da mais ,  que  pelo  feu  illuftre  fangue,  deixou  o  mundo, 
e  todas  as  efperanças ,  com  que  elle  engana,  e  cega  aos 
moços  ,  e  principalmente  aos  da  lua  calidade  ,  e  entrou 

na  Companhia,  que  então  começava  a  florecer  em  Por- 
tugal. Entregou-fe  nella  com  admirável  fervor  ao«  exer- 

cícios da  virtude,  e  nos  de  mayor  abatimento  ,  era  fem- 

pre  o  primeiro^  Peregrinou  a  Roma,  onde  teve  eílreitif- 
íima  amifade,c  trato  muito  familiar  com  feu  gloriofo Fun- 

dador ,  Santo  Ignacio  de  Lcyola  ,  porque  confrontavao 

muito  os  génios,  c> exercícios  de  ambos.  Depois,  levado 

do 
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do  zelo  da  falvaçaõ  das  almas  ,  c  da  anciã  de  ajudar  nasDia  l5* 

fuás  miferias  ,  e  confortar  na  Fé ,  aos  cativos  de  Africa  ,M  c 
paffou  a  TituaÕ,  onde  fez  infignes  obras  de  ardente  ca- 

ridade.  Voltou  a  Portugal  %  e  por  obediência  de  feu  Pre- 
lado ,    o  Padre  Simnô  Rodrigues ,   entrou  a  fer  Mcftre  do 

Príncipe  Dom  Sebaftiaõ ,   porque  nelle  concorriaõ,  além 
da  efclarccida  nobreza  ,  as  grandes  circunftancias  de  fer 

(  como  era  )  não  fó  iníígne  Theologo,  mas  infígncpro- 
feffor   das  letras  humanas.    Confeguio  íingularcs  eftima- 
çoens  de  feu  Real  alumno,  e  eftas  o  fizerão  alvo  das  mur- 
muraç^ens,   e  invejas  de  pequenos  ,  e  grandes  ;  Diziaõ : 

Que  era  muito  alheyo  da  auferidade  da  vida  ,   que  profef- 
farn ,  entregar  ̂ Je  de  hum  emprego  ,  que  o  obrigava  a  ãjfif- 
tir  mat.  tempo  no  Paço }  que  na  claafura:  Que  naõ  concorda- 

va deixar  as  coufas  do  mundo  ,  e  meter  fe  outra  vez  nellas , 

e  nells:  Que  naõ  dizia  bem  o  propofito  de  fugir  das  tempes- 

tades ,  e  engolfar-Je  no  pego  ,  onde  ellas  fao  mais  furiojas , 
e  continuas  :    Que  hum  homem  reduzido  a  exercidos  de  hu- 

mildade ,  e  mortificação  ,  nao  podia  criar    no  Princips  ef- 
pintos  elevados,  nem  brio/os  :  Que  nao  duvidavaõ  feria  Re- 
ligiof)  de  muito  exemplar  ,  e  Jan:a  vida  ,    mas  que  por  iffo 
mefmo  era  mais  proporcionado  para  Meflre  dos  noviços  ,  do 
que  de  peffoas  Reaes :   Que  imprimia  no  animo  delRey  idèas 
repugnantes  â  confervaçao  do  Reyno  >  conducentes  à  fua>  no 
valimento  %  em  que  Je  achava  ,  elle  ,  e  feu  irmão  Marttm 
Gonçalves :  Que  perfuadia  a  EIRey  com  demaftada  firtidaõ 
o  amor  à  continência  ,  donde  nafcia  defcobrirem  fe  nelle  in fo- 

lhas averfoem  ao  e/lado  do  matrimonio  ,  em  grande  prejuízo 
da  fucceffaõ.   AíTim  íe  difeorria  geralmente,  mas  com  mais 

payxão ,  que  verdade  ->  O  certo  he ,  que  os  validos  nun- 
ca podem  tanto ,  quanto  o  povo  imagina,  e  que  ascon- 

diçoens  dos  Príncipes  faõ  muito  delicadas ,   e  ardentes ,  e 
a  daquelle  Rey  foi  ardéntiíliraa ,  e  fendo  afíoprada  de  Fi- 

dalgos moços  ,  rompeu  nas  temeridades  ,  que  o  levarão 
à  ultima  ruyna ,  de  que  o  Padre  Luiz  Gonçalves  procu- 

rou defviallo  por  muitos  modos,   e  de  huma  vez  checou 
a  dizer  lhe  claramente:  Que  hum  Rey  de  Tortugal  naõ  de- 

via fahir  do  feu  Reyno  a  alguma  guerra  ,  fem  deixar  nelle 

muno  affegurada  a  fuece/faõ  ,•  Sem  hum  Exercito  muito  pc- 
Mmrn  derofo> 
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P,a  lt)*dero/() )  e  fem  huma  canfa  mutto  urgente  ,  e  preàza  $   E  que 

■       nenhuma  de  (las  condi  coem  fe  purificava  naquelle  tempo  ;  Mas 
nada  bailou    a  reprimir  os  ímpetos  juvenis  ;daquclle  mal 

logrado  Principe  ;   E  porque  iníiftia  na  fua  fefoluçaô,  to- 
mou o  Padre  Luiz  Gonçalves  tanta  pena,  que  delia  [  fe- 

gu.1  d  o  í^  difife  ]  cahio  enfermo  ,   e  veyo   a  morrer  ,  quaíi 
trez  anoos  antes  da  perda  ddR^y.  Succedeu  fua  morte  nefte 
dia,  anno  de  1^75.   com  cincoenta  e  ktc  de  idade  ,  em 
Lisboa  ,  no  Coilegio  de  Santo  Antaõ   o  velho  ,   que  por 
aqueiles  tempos  et  a  da  Companhia  ,  e  depois  foi  tresla- 
dado  para  o  Coilegio  novo.   Chegou  a  noticia  da  fua  mor- 

te a  EiRey  eílando  em  Évora  ,  e  £ z  extraordinárias  de- 
monftraçoens  deíentimcnto  j  Eíleve  recolhido  cinco  dias, 

fechadas  as  janellas  do  Paço,  iem  dar  audiência  a  peííoa 
alguma,  fem  admitir  no  feu  gabinete,  mais  que  as  prtxizas 
para  o  feu  ferviçoj  Paliados  os  cinco  dias,  fahio  a  publi- 

co,  veftido  de  dó,   e  fora  melhor,  que  o  tivera  de  íi,  e 
do  Reyno. 

DECIMO  SEXTO  DE  MARCA 

I.  0  Padre  Gonçalo  da  Syheira. 
II.  Vence  André  furtado  de  Afendonça  ao  Cunhale, 
JIT.   Rende -fe  a  Fortaleza  da  liba  Ter  cetra, 
IV.  Conquifla  cia  Cidade  de  Soar. 
V.  Frey  Nuno  do  Rozario. 

I. 

PADRE  Gonçalo  da  Sylveira,  da  Companhia 
de  JESU ,  foi  falho  de  Dom  Luiz  da  Sylveira, 

primeiro  Conde  da  Sortelha  ,  Alcaide  roòr  de 
Alenquer,  e  Guarda  mór  delRey  Dom  João 
III.  e  de  Dona  Brites  Coutinho  ,  íilba  de 

Dom  Fernando  Coutinho  ,  Marichal  do  Reyno  -,  e  foi 
o  ultimo  de  dez  filhos,  que  eíta  fenhora  teve  ,  de  cujo 

parto  morreu,  qual  outra  Rachei  do  parto  de  Benjamim; 

Rece- 
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Recebeu  o  habito  da  fagrada  Religião  da  Companhia,  cDia  ÍP3 
exornado  de  excellentes  virtudes  partio   para  o  Oriente..  e^ 

/  j  r  •        \  rj  •        r»j-    Marco, a  merecer  (  como  adejava  j  a  coroa  do  martyno  :  Pedio 
com  gandeb  inftancias  a  miflfaõ  da  Ethiopia,  e  nella,  à 

eufta  de  immeníos  trabalhos ,  converteu  à  Fè  grande  nu- 
mero de  infiéis;  Padeceu  intoleráveis  fomes,  cedes,  cal- 
mas, frios  ,  defemparos ,  mizerias  ,  e  perigos  continues 

da  vida  :  Converteo  ,  e  bautizou  ao  Emperador  de-  Mono- 
motapa  ,  e  a  fua  may  $  Mas  variando  o  bárbaro  Empera- 

dor, pervertido  de  máos  conieiheiros,  lhe  mandou  dará 
morte  :  Eftava  o  Santo  Varão  prevenido  paia  ella,  com 

certeza  [  íuperior  iem  duvida  ]  de  que  naõ  tardaria  mui- 
to ,  e  vendo  entrar  os  feroíes  minillros  ,  fe  cfferreceu  ao 

facrificio  com  maravilhoía  lerenidade,e  conftancia  :  De- 

raõ-lhe  garrote  com  hum  fendal  de  algodão,  e  por  eíla 
via  (  verdadeiramente  apertada  )  íubio  ,  e  entrou  a  go- 

zar ncíte  dia,  a  coroa  imroarítcivel  ,  no  anno  de  ijói. 

com  trinta  e  féis  de  idade  ,   e  quafi   dezoito  òc  Religião» 

ii. 

HE  efte  dia  fingularmente  memorável  para  a  Ilha 
Terceira  ,  Capital  das  chamadas  dos  Aflores.  Ha 

nella  hnma  Fortaleza  das  mais  infignes  da  Europa.  Cccu- 
pa  quaíi  huraa  legoa  em  circuito  ,  com  terras  ,  em  que 
íe  femeaõ  vinte  smoyos  de  trigo  ,  e  vinhas  ,  e  pomares, 

com  asoa  nativa  dentro  -y  Pela  parte  do  mar  ht:  inexpu- 
gnável :  Pela  da  terra,  tem  todas  as  fortificaçoens,  e  de- 

fenfas,  que  baftaõ  para  rebater  qualquer  expugnzçáõ,  por 
vigorofa  ,  que  íeja.  No  anno  de  1582.  a  tomou  neíle 

dia  aos  Portuguezes  ,  que  feguiaõ  ao  fenhor  Dom  Antó- 
nio ,  Dom  Álvaro  Bazan  ,  Marquez  de5anta  Cruz:  Em 

outro  tal  dia,  feííenta  annos  depois,  po  de  1641.  a  en- 
tregou aos  Portuguezes  ,  que  acclamavão  a  EiRiy,  Dom 

Álvaro  de  Viveiros,  fobre  catorze  mezes  de  valerola  re- 
íiílencia.  A  correfpondencia  do  dia  ,  ca  igualdade  dos 
nomes  de  hum,  e  outro  Capitão  ,  parece  miíhrioía  ,  e 
que  fazem  cíle  dia  fatal,  e  decretoiio  á  mcfma  Fortaleza. 

Mmm  ij  1IÍ. 
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Dia  16. 
de  TTT 

Março.  X11' 

PElos  annos  de  1590.  le  rebellou  contra  o  C,amorí 
Rey  deCalicut  hum  feu  Vaííalio,  por  nome  Cunha- 

le,  Mouro  principal ,  e  de  Conhecido  valor,-  Buícou  nas 
meímas  terras  do  Clamor! ,  hum  porto  de  mar  ,.  onde  fe 
fez  forte,  ajuntando  a  íi  hum  grande  numero  de  Mouros, 
e  gentios,  que  o  cjuizeraõ  feguir  levados  do  interece ,  e 
defcjofos  de  liberdade.  Eftes  pequenos  princípios  chega- 

rão a  tamanhos  progreííos,  que  dentro  em  pouco  rempo 
fe  poz  tao  elevado,  e  arrogante,  que  fe  nomeava  Rcy, 
e  taõ  fortalecido,  e  poderofo  ,  que  naõ  fó  zombava  do 
feu  próprio  Rey  o  C,amorí ,  e  lhe  fazia  graves  damnos 
por  mar ,  e  terra  ,  mas  tratava  pelo  mefmo  modo  aos 
Portoguezcs.  Refolutos  eftes  a  vingarem  o  feu  agravo  > 
e  também  o  delRey  de  Calicut  (  que  os  convidou  a  efte 
fim  com  grandes  partidos  )  foraõ  fobre  o  Cunhale  com 

huma  poderofa  Armada,  de  que  era  General  André  Fur- 

tado de  Mendonça  ,  feliciífimo3  Capitão  daquellcs  tempos,  e 
foi  tãofelice  o  lucceíío,  que,  a  pezar  de  duriííima  cbftina- 
ção ,  com  que  fe  defenderão  os  inimigos,  dos  quaes  mor- 

reu a  mayor  parte,  fe  entregou  a  praça  j  Foi  o  Cunhale 

prezo,  e  outros  quarenta  Mouros  principaes :  Colheraõ- 
le  em  huma  hora  grandes  riquezas  ,  que  aquelle  pirata 
havia  roubado  em  muitos  annos.  Succedeu  efta  luzidií- 

íima  vitoria  nefte  dia,   anno  de  1599. 

iv. 

Elos  annos  de  1616.  dominava  a  Cidade  de  Soar,  íi- 
tuada  na  coita  da  Arábia  ,  dentro  no  eftrcito  domar 

Roxo,  hum  arrogante  Mouro,  chamado  Mahamet,  do  qual, 
e  da  mefma  Cidade  ,  recebíaõ  grande  prejuízo  osintereces 

das  noífas  praças  de  Mafcate,  e  Ormuz,-  Era  precizo  arran- 
car dalli  aquelle  padrafto  das  noífas  navegaçoens,  e  acfta 

empreza  partio  de  Goa  Dom  Francifco  Rolim  com  huma 

Armada  de  poucas  velas,  mas  cheyas  de  gente  efeolhida: 

Encorporoufe  com  Dom  Vafco  da  Gama,  General  da  Ar- 
mada T 
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rrtada ,  que  andava  naquelle  Eftreito  j  Poftos  em  terra  ,  ata-D'*  16. 

caraõ  huma  fortficaçaõ,  htuada  em  lugar  eminente  ,  eain-     de 
da  que  cahio  morto  de  hum  pelouro  pela  cabeça  o  meímo       * 
Xeque  Mahamer,  nem  por  iíío  cahiraõ  de  animo  os  ícuí: 

Defndiaô-ic  com  obihnada  porfia,  mas,  em  fim,  cederão  ao 
valor ,  e  tezaó  dos  Portuguezes  >y  Os  quaes  ,  feguindo  eftc 
primeiro  born  íueceflo ,   renderão  logo  huma  tranqueira, 

logo  huma  meíquita ,  logo  a  Fortaleza  principal ,  c  em  ca- 
da hum  deíles  ínios  íe  renovarão  os  combates,  e  da  noífa 

parte  as  vitorias;  Até  que,  com  morte  de  grande  nume- 
ro de  Mouros  ,  e  âc  doze  Portuguezes  ,  entramos  finalmen- 

te a  Cidade,  deiemparada  já  de  Teus  moradores,    que  em- 
brenhados noSertaõ,  apenas  íc  davão   por  feguros  do  fu- 

ror das  noiías  armas:  Forao  ricos  osdcfpojos,    e  a  Praça 
ficou  íugeita  ao  noffodominio  com  guarnição  Portugueza. 

v. 
OCoIJegio  da  Santiflima  Trindade  de  Coimbra  ̂   fa- 

leceu nefte  dia  ,  anno  de  1737.  com  ceoto  ,  e  dout 

annos  ,e  alguns  mezes,  oP.  M.  Fr.  Nuno  do  Rofario  ,  Re- 
rigiofo  da  rneíma  Ordem  ,  Meftre  em  Artes ,  e  lente  deMu- 
fic.i  naquella  Univerfidade  ,  que  oceupou  por  efpaço  de 
1  lTenta,e  nove  annos,  até  íeis  deite  mez,  em  que  adoeceu. 
Deixou  mais  de  duzentos  mil  reis  de  renda  ao  melmo  Col 

kgio,alefti  de  grandes  obras  ,qus  nelle  fez,  e  dos  muitos 
paramentos ,  que  deu  para  a  lua  Sacriftia. 

DECI- 
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DECIMO  SÉTIMO  DEMARQO. 

I.  SaÕ  Varaô  Eremita, 

II.  Franctfco  de  Sã  de  Menezes. 

III.  0  Venerável  Padre  Martim  Lourenço. 
IV.  /fo™  fecce/Jo  milhar  em  Africa* 

I. 

PMiffl  A5  Varaõ,  ou  Varano,fez  vida  Eremiticaem 

yÊx^j^m  ̂ uma  ̂ «"ra  ,  que  íe  chama  do  íeu  nome  ,  fitu- 
fâfe^fe^j  ac*a  >  Sua^  ̂ uas  l^goas  da  Villa  de  Mcrtola ,  na 

|gt|gfej|j  Província  do  Alemtejo.  Alli  viveu  muitos  an- 
nos  ,  no  exercício  de  perennes  contempla- 

içoens,  e  rigorofas  penitencias.  Foi  íeu  traníito  nefte  dia, 
anno  de  700.  Jaz  feu  corpo  em  huma  Ermida  de  íeu  nome, 
que  edificarão  os  fieis,  e  nella  o  fcftejaõ ,  agradecidos  aos 
contínuos  favores ,  que  recebem  de  Deos,  por  meyo  dafua 
interceííaõ. 

11. 

FRrancifco  de  Sá  de  Menezes,  primeiro  Conde  de  Ma- 
toíinhos,  Varaõ  digno  de  illuftre  memoria,  pelas 

grandes  prendas,  que  nelle  refp^andecerão  de  prudência, 
generoíid.ide  ,  e  valor ;  Foi  Camareiro  mor  do  Príncipe  D. 
Joaõ,  filho  delRey  D.  Joaõ  III.  e  logrou  as  círimaçccns  do 
mefno  Rey,e  Príncipe,  e  dos  Reys  D. SebaftiaõjD. Henrique, 

D.FelippeII.deCafte!la,e  I.  de  Portugal:  Logrou  os  mais  al- 
tos empregos,  dignos  do  íeu  grande  talento,  do  qual  co- 

meçou a  dar  grandes  provas  delde  a  primeira  idade,-  Del- 
le  fe  conta,  que  fendo  Pagem  da  campainha  delReyD, 

Joaõ  III.  lhe  pedio  o  mefmo  Rey  hum  púcaro  de  agoa,  c 
elle  a  recebeu  da  mão  de  huma  mulher,  que  fervia  no  Pa- 

ço f  e  por  defcuido  fuccedeu  tirar-fe  de  huma  quarta ,  on- 
de primeiro  eftivera  vinagre  rozado :  EIRcy  eftranhando 

o  fabor, 
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o  fabor,  e  fobrefaltado  por  cftrcrao  lhe  diífe  :   Tramtjco  ât^*  «7« 

Sà  ,  que  me  deftes  nefla  agoa ,  que  me  matajtes  ?   Ouvindo  o        e 
generoío  Sá  eiras  palavras,  ícm  reiponder  algurra  ,  tornou 

o  púcaro  da  mão  deiRcy  ,  lançou  a  agoa  na  (alva ,  e  a  be- 
beu ,  e  entaõ  diíTe  ,  e  declarou  quem  iha  dera  ,  e  conheci- 

do o  erro,  foi  celebrada  a  acçaô  com  merecidos  apiauíos. 

Correndo  os  tempos  ,    pareceu  a  muitos  Poituguczes ,  que 
desiuzira  Francilco  de  Sá  naõ  pouco  o  feu  nome,   no  mo- 

do ,   com  que  fc  houvera   lendo  hum   dos  Governadores  , 
que  o  Caideal  Rey  nomeou  por  lua  morte  para  a  regência 
do  Reyno,   e  nomeação  de  íucccíTorj   Mas   o  certo  he  , 

que  nos  grandes  perigos,   todos  clamaõ  ,  e  nenhum  acerta: 
E  íjue  h~  diígraçi   do  Medico   fer  chamado  para  curar   o 
doente  ,  quando  já  a  enfermidade   fe  tem  feito  incurável. 
Nao  ha  muito, que  desfizemos  (com  tanta  evidencia,  que  não 

tem  repofta]  as  invectivas  feitas  por  muitos  Autores   nefta  J*i0. 
matéria  contra  o  Cardeal   Dom  Henrique:   Agora,  qnaíl 
com  as  m cimas  razoens,   defenderemos  aos  Governadores, 

Se  hum  Rey,  verdadeiro  íenhor  do  Rcyno,  raõ  pode  re- 
mediar tanta  turbulência  ,   nem  ferenar  tão  desfeita  tem- 

peílade  ,  que  podiaõ  fazer  cinco  Fidalgos  particulares ,  fem 
outra  authoridade ,  mais  que ,  a  que  lhe  dera  o  mefmo  Rcy 
já  defunto  ,  mal  aceita  dos  nobres,  e  patentemente  deío- 
bedecida  dos  povos  ?  Efenãodigaõ  me  os  cenfuradores  às 

cegas ,  que  he  o  de  que  os  arguem  ?   De  aceitarem  o  Go. 
verno  ?   Foi  obediência  ao  feu  Rey  :  De  dilatarem  a  nomea- 

ção de  fueceífor  ?  Negocio  era  ,  que  havia  mifter  tempo ,  e 

tanto  mais,  quanto  eraõ  muitos ,  epoderofos  os  oppofito- 
res  :  De  paíTarem  aCaftella?  Forão  fugindo  à*iniolencia 
defenfreada  do  povo:   De  não  nomearem  a  Senhora  Dona 
Catharina  i  Antes  fetia  deílruir ,  do  que  exaltar  a  caza  de 

Barganç*  :   A  fazerem  a  tal  nomeação  naquelle  tempo, 

por  ventura  (ou  difgraça)  que  nem  entaõ  ,   nem  agora, 
teríamos  Rcy  Potugoez  :    De  nomearem  ,  finalmente  ,  a 
Felippe  fneceflor  ?  Foi  fazerem  da  neceflidade  virtude,  e 
publicarem  a  nomeação  já  feita  por  quarenta  mil  boccas 

de  outros  tantos  combatentes ,  que  já  nos  atacavaõ    por 
mar  ,e  terra  :  Quando  o  Rio  corre  fummamente  arreba» 
tado,  e  furiofo  ,  he  rmnifefta  loucura  nadar  contra  a  cor- rente ; 
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de  re  algum  meyo  de  falvarfe  o  naufrag3nte  $  E  iílo  foi  o  que 
5  '  íe  vio  entaÕ  ,  e  o  que  depois  fuccedeu.  Deícance,  pois,  cm 

boa  paz  a  clara  memoria  daquelles  nobiliííimos  Cnvniieiros, 
que  erao  ,  íem  duvida  ,  do  melhor ,  e  mais  felecto  de  Por- 

tugal em  Tangue,  em  pruderca,  ciíí  v;jor,  em  zelo,  <.m 
fidelidade,  prendas  ,  e  virtudes  ,  que  leíplandecerzõ  íin« 
guhrmente  em  Francifco  deSà;  O  qual  faleceo  ncfte  dia, 
em  longa  velhice  no  anno  de  1585, 

iii. 

NAÍceu  o  Venerável  Padre  Martim  Lourenço  em  Lis- 
boa, na  Freguezia  de  Saõ  Thomé,  de  pays  illtftres. 

Criou-fc  no  Paço  ,  em  tempo  dos  fciiciíluiios  Keys  Dom 

Joaõ  I.  e  Dona  Fclippa,  e  neftes  Príncipes  5  e  nos  Infan- 
tes íeus  filhos  ,  teve  outras  tantas  idéas  ,  onde  aprendeu 

todo  ogenero  de  virtudes  ,  e  de  prendas  excellentcs.  A- 
plicou-ie  ao  eíludo  das  Divinas  letras  ,  e  fahio  hum  cios 
mais  inílgaes  letrados  ;  e  o  mais  afamado  Pregador  da? 

qudle  tempo:  Por  fua  eítremada  eloquência  ,  lhe  chama- 
vaõ  geralmente:  Bocca  de  ouro ;  EÍRey  o  fez  íeu  Piègador, 
e  o  Santo  Infante  Dom  Fernando,  o  quiz  ter  em  fua  caza, 

e  lhe  entregou  os  dous  relevantes  empregos  de  feu  Con- 
feífor,  eEfmolIer.  No  meyo  de  úo  altas  occnpaçoens,  fe 

refolvea  a  deixar  o  mundo,  metendo  debaxo  dos  pés  as  ef- 
peranças ,  e  vaidades  defta  vida  ,  e  fe  unio  ao  Venerável 

Meftre  Joaõ  ,  ecom  elle  dea  principio  à  Sagrada  Congre- 

gação deSaõ  Joaõ  Evangelifta  em  Portugal:  Neila  flore- 
ceo  com  grandes  realces  de  virtude,  até  chegar  a  hum  ele- 

vado ponto  da  perfeição.  Difcorreu  por  todo  o  Rcyno, 

pregando  Apoftolicamente  ,  e  colhendo  copioío  fruto  de 
maraviihofas  converfoens,  a  que  ajuntava  obras  também 
maravilhofas.  Faleceo  neftc  dia  em  Santo  Eioy  de  Lisboa 

no  anno  de  1446*.  Deixando  gloriofa,  e  merecida  fama  de 
Varaõ  igualmente  fabio ,  e  Santa. 

IV. 
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Iremos  agora  hum  cazo miúdo,  masíingular.  Pelos 
annos  de  1  5  to.  navegavão  em  huma  leve  embarca- 

ção ,  defdc  Ce y ta  para  Arzilla  ,  João ,  e  Ayres ,  ambos , co- 
elhos de  apelido  ,  mas  no  esforço  Leoens,e  António Gri- 

maldo,  Cenovez,  loldado  também  de  grandes  brios:  O 
mais  erão  mulheres  ,  e  crianças.  Eis  c»ue  lhe  íahe  ao  encon- 

tro huma  furta  de  Titnaõ  ,  e  lhe  lança  dentro  improviía- 
mente  oito  homens  j  Mas  foraõ  rechaçados  pelos  trez  com 
valor  tão  eftupendo  ,  que  aos  primeiros  golpes  eftirarão 
ejuatro,  com  que  os  outros  lhe  voltarão  ascoftas^  Saben- 

do ,  porém  ,  os  companheiros  ,  que  erão  tão  poucos  os 
ChníHos  ,  os  atracarão  fegunda  vez,  faltando  dentro  vin- 

te ;  Com  elles  entrarão  os  trez  em  deíígual  batalha  ,  refta- 
dos  a  perderem  antes  a  vida,  do  que  a  liberdade  das  luas 
ptííoas,  e  da  turba  inerme  È  e  innocente ,  que  os  ftguia. 
Obrarão  acçoens  ,  que  excedem  todo  o  credito  ,  e  com  tal 
imprcífaõ  fe  lançarão  aos  contrários,  que  mortos  déz,  e 
pc  ftos  os  outros  em  temida  defordem  começavão  a  retirar- 
fejEntaõo  Griraaldo,lançando  o  fogaõ  acezoda  fua embar- 

cação no  meyo  da  inimiga,  lhe  acrecentou  fummamen* 
te  a  confufaõ  ,  e  o  ternorj  Ao  mefmo  tempo  chegavão  dous 
patachos  Bifcainhos,  com  que  os  Mouros  tiveraÓ  a  gran- 

de ventura  o  efeaparem  defte  novo  perigo,  deixando  qua= 
torze  mortos,  e  levando  grande  numero  de  feridos. 

Nna 

DECI- 
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DECIMO  OITAVO   DE  MARCO. 

I.  »SVí0  Nartizo  ,  Z2///W. 
II.  &rô  ír/ra ,  Diácono. 
II!.   Madre  Brites  deSao  Fr.tncifco. 

I V.  Fundação  do  Mofteiroda  Conceição  de  Marvila  de  Lhhoa, 
V.  Primeira  vitoria  de  Duarte  Pacheco. 

VL  Chega  a  Lisboa  a  nova  da  reftauraçaõ  de  Pernambuco. 
VIL   Recebem  os  Emper adores  Feder ico ,  e  Leonor  a  coroa  de 

ouro. 

VIII.  Vitoria  infigne  de  Dom  Lourenço  de  Almeida. 

1. 
r^rS^Í 

AM  Narcizo,  Portuguez  ,  natural  da  Villa  de 
Santarém  ,Biipo  ,  e  Martyr,  Primaz  de  Braga, 

íff^2^|)j  Patrono  das  Cidades  de  Girona  ,  e  Auguíta, 

lll^tltín  f°i  Dum  perfeito  modeSlo  de  virtudes  ,  ef- 
pecialmente  da  pureza.  Sendo  em  huma  cc- 

cafiaS  tentado  por  huma  mulher  lafeiva  ,  Éajiio  dtfte  aper- 
tado lance  com  vitoria,  converrendo  juntan  ente  a  Afra 

(  efte  era  o  feu  nome  )  e  a  reduzio  a  tão  verdadeira  peni- 
tencia ,  que  morreu  Martyr,  e  Santa.  Paliou  São  Nar- 

cizo a  Alemanha, onde  he  chamado  Àpoftoio  pelo  gran- 
de fru&o  ,que  fez  para  o  Ceo  naquelle  Império,  Voitan. 

do  para  Braga,  veyo  ter  à  Cidade  de  Girona  ,  onde  pade- 
ceo  Martyrio,  fendo  Preíidente  Lúcio  Ceionio  Macro. 

Trez  penetrantes  feridas,  que  rect-beo  com  apíftolica 
conílancia,  lhe  abrirão  aporta  ,  pela  qual  íahio  ftutfpirito 
agozar  da  Bemaventurança ,  nefte  dia,  anno  de  277. 

n. 
^'  O  mefmo  dia,  padeceo  martyrio  em  Girona,  no  Rey- 

|  no  de  Catalunha  ,  juntamente  com  o  fobredito  S  5 

Narcifo  Bifpo,  feu  Diácono ,c  Arcediago, São  Feliz  Por- tuguez, 
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tuguez  ,  do  qual  também  faz  CommcmoraçaÕ  a  Igreja  Pri- D'*  l$' 
maciat  de  Braga  a  24.  de  Março.  Marco- 

iii. 

Rites  de  São  Francifco  ,  no  íeculo  Dona  Brites  de 
Caftello  branco  ,  Dama  da  Infante  Dona  Ifabel ,  fi- 

lha delRey  Dom  Manoel ,  viuva  de  António  da  Sylveira, 
fenhor,  e  Alcaide  mor  deTercna,  foi  fundadora,  e  pri- 

meira Abbadeça  do  Mofteiro  de  noífa  Senhora  dos  Pode- 
res ,  da  Ordem  de  Sâo  Francifco ,  termo  de  Lisboa.  Cheya 

de  grandes  virtudes ,  c  merecimentos  falcceo  nefte  dia  do 
anão  de   1593. 

IV. 

NEfte  dia,  anno  de  1660.  teve  principio  a  funda- 
ção regular  do  Mofteiro  da  Conceição  de  Marvila, 

pouco  diftante  de  Lisboa  ,  da  Ordem  de  Santa  Brizida  j 
vaticinada  cincoenta  annos  antes  pelo  Venerável  Padre 

António  da  Conceição,  Cónego  Secular  da  Congrega- 
ção de  Sao  João  Evangelifta  á  principal  fundadora  ,  que 

foi  do  mefmo  Mofteiro ,  a  Venerável  Madre  Brizida  de  San- 
to António ,  Religiofa  ,  da  mefma  Ordem  no  Mofteiro  do 

Mocambo.  Nefte  dia,  pois,  entrarão  nelle  a  dar  princr 
pio  à  vida  religiofa, as  Madres  Soror  Thereza  de  JESUS, 

por  Abbadeça  -y  Soror  Ignez  de  São  Sebaftiaõ ,  por  Prio- 
reza  ,  e  Meftra  $  Soror  Aleixa  de  Santa  Brizida,  por  por- 

teira, e  rodeira  -,  As  quaes  vieraõ  do  Mofteiro  do  Mocam- 
bo acompanhadas  de  muita  nobreza  da  Corte  de  ambos 

os  íexos;  e  na  portaria  do  novo  Mofteiro  de  Maravila  ,  fo- 
raô  recebidas  pelo  Reverendiflímo  Cabido  de  Lisboa ,  com 
aíliftencia  das  Comunidades  dos  Cónegos  Seculares  da  Con- 

gregação de  Sao  Joaõ  Evangelifta ,  e  dos  Padres  de  São  Fran- 
cifco de  Xabregas,  e  de  muitas  pefToas  de  diftinçaõ. 

Nnn  ij  V. 
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de  y# 
iÁMXOi 

fNdignado  oC,amori,  Rcy  de  Calicut , contra  EIRey  de 
Cochim  ,  pelo  favor  ,  que  eíle  dava  aos  Portuguezes, 

dcfck  o  deícobrimento  daquellas  terras  ,  o  vtyo  acometer 
Com  cincoenta  mil  combatentes  ,  efeolhidos,  e  bem  arma- 

dos :  No  Exercito  dclRey  de  Cochim  ,  apenas  íc  contavaõ 

vinte  mi! ;  Animava-fe ,  porém  ,  efte  corpo  com  o  efpirito 
de  cento, e  cincoenta  Portuguezes  ,  e  cites  com  o  de  Duarte 

Pacheco  Pereira  |  famofiíiimo  heroc  daquelles  tempos :  T~l 

era  o  poder  terrefte:  O  marítimo  naõ  paííava  de  huma  pe- 
quena Náo,  e  duas  caravellas,  Nefta  dehgualdade  ,  pare- 

cia  impoífível  a  defenfa  ,  quanto  mais  a  vitoria  ;  Mas ,  ani- 
mados os  noíTos ,  fem  duvida  de  impuifo  fuperior ,  foraõ 

efperar  os  inimigos  á  paííagcm  de  hum  rio,  que  divide  os 

dous  Reynos  de  Calicut,  c  Cochim,-  Alli  fe  travou  hum 
duro  cazo  neíle  dia,  anno  de  1 504.  Pugnavaõ  os  contra^ 
rios  por  paíTarcm  ováo,  e  os  nofíos ,  por  lho  impedirem; 

E  foi  maravilha  rara  do  valor  ,  que  tão  poucos  Portugue- 

zes  ,  pudeííem  fuftentar  o  pezo  de  hum  numero  taõ  excef- 
íivamente  deíígual ,  como  fizeraò ,  no  efpaço  de  muitas  ho- 

ras, até  que  os  inimigos  fe  retirarão  bem  fa n grados  do  noffo 

ferro  ,  deixando  cento  ,e  oitenta  mortos  -y  Dos  noífbs  ,  fi- 
carão feridos  trez,  e  fem  outro  dano  confeguiraõ  huma  taõ 

prodigiofa  ,  etaoeítupenda  vitoria,-  Nella,  tiverão  pouca 
parte  os  vaííalíos  dclRey  de  Cochim  ,  porque,  ou  cortados 

do  temor,  ou  atrahidos  do  interece,  com  que  os  convida- 

va oQamori ,  quaíi  todos  deíempararaó  o  campo  no  ma- 
yor  ardor  da  peleja. 

vi. 
NO mefmo  dia,  vefpera  do  gloríofo  Patriarca  Saõ  Jo- 

feph  ,  em  que  ElRey  Dom  Jo~õ  IV.  fazia  annos ,  no 

de  1654.  chegou  a  Lisboa  a  felice  nova,  de  que  fi- 
cava rendida,  e  obediente  ao  feu  Império  ,  aquella  nobre 

porção  da  nova  Lulítania  ,  que  contém  as  Cidadeá,  Vil- 
las ,  e  Portos  de  Pernambuco,  Paraiba ,  Rio  Grande,  Cyará, 

ltarna- 
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Itarnaracá,  Ilha  de  Fernaõ  de  Noronha,  as  quaes  fe  dilataõDl*  *»• 

por  efpaço  de  duzentas  legoas  de  coita ;  Sobre  a  felice  rc-Marco# 
cuperaçió  de  tão  ricas ,  e  dilatadas  Províncias ,  reprezaraõ 
os  aííertorcs  da  liberdade  importantiíTimos  dtípojos  ,  nos 

quaes  entravaõ  (etecenias  peças  de  artelhar ia ,  a  mayor 

parte  de  bronze  ,  innumeraveis  muniçoens  de  guerra  ,  e  pe- 
trechos de  navegação  ,  como  fe  deixa  crer  do  continuo  for* 

ne  cimento,  com  que  osOlandezes  fe  preveniaõ  paraade- 
fenfu  daquellas  praçiS;  Perderão  elles  cm  poucos  dias  ,  o 

que  apenas,  fe  podia  caminhar  em  muitos  mezes ,  e  o  que 
hanaõ  ganhado  a  palmos  era  muitoi  annos  ,  o  entrega- 

rão em  hum  dia  ,  e  em  huma  tarde  nos  renderão  doze  For- 
taleza» ,  que  ferviaõ  de  antemuraes  á  Cidade  Mauriçia  ,  c  à 

praça  do  Arrecife,  com  todos  os  fortins,  plataformas,  c 
baterias ,  de  que  ie  guarneciaõ.  Rompeu  Lisboa  ,  e  todo  o 

Reyno  em  alegres  parabéns,  e  feílivas  demonftraçoens j 

Uílíey  fahio  de  gala,  com  toda  a  Corte,  à  Igreja  Cathe- 
dral,  a  dar  graças  ao  Senhor  dos  Exércitos  por  taõ  aííina- 
lada  mercê. 

VII. 

NO  mefmo  dia  de  menhã  ,  anno  de  14  j  2.  apparece- 
raõ  levantados  na  Igreja  de  Sao  Pedro  em  Roma  trez 

mageftofos  tronos  ,   hum  no  lugar  mais  eminente  da  Ca? 

pella  mor,  junto  ao  Altar,  e  dous  fora  das  grades  da  mef* 
ma  Capdla  a  hum,  e  outro  lado  :  No  primeiro  ,   fe  Ten- 

tou o  Pontífice  Niculao  V.  veftido  de  Pontifical,  e  alTif- 

tido  do  lagrado  CoIJegio  dos  Cardeaes  j   Nos  dous,  as  duas 
Auguílas  Mageílades  de  Federico  ,  e  Leonor  ,  aos  quaes 
fazia  Corte  a  mais  efclarecida  Nobreza  de  Alemanha  ,  Itá- 

lia ,  Portugal ,  Ungria,  e  Bohemia  ,  em  que  fobrefahiaõ 

ElRcy  Ladislao  ,  fobrinho,  e  o  Archiduque  Alberto  ,  ir- 
mão do  Emperador  ,  c  o  Marquez  de  Valença,  Dom  Af- 

fonfo,  filho  do  primeiro  Duque  de  Bragança  ,  primo  com 
irmão  da  Emperatriz.   Interpofto  hum  breve  cfpaço  quan- 

to baftou  para  lograrem  os  olhos  aquella   lufidiííima  re- 
prefentaçaõ,  defceo  o  Emperador  aos  pês  do  Pontífice, 
e  tomou  da  fua  maõ  o  juramento  de  obediência  à  Santa 

Sc 

t 
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DiaiS.Sc  Apoílolica  ,  e  de  fer  perpetuo  defenfor  ,  e  protector 

^e     da  Igreja  j   Logo,   veftindo  huma  íobre-peliz,   tomou  lu- 

a'^  '  gar  entre  os  Cónegos  de  Saô  Pedro  ;  Feita  .cila  ceremo- 
nia,  recebeu  as  trez  Apcftolicas  bênçãos,  e  chegou  jun- 

tamente com  a  Emperatriz  ao  Altar  de  Saõ  Maurício  ,  on- 
de ambos  foraõ  ungidos  nas  coitas ,  e  braços  direitos,-   E 

juntos,  tomarão  cada  hum   feu  trono,  a  tempo,   que  o 
Pontífice  dava  principio  à  Miífa  foiemne,   durante  a  cjfiaij 

recebeo  Federieo  da  lua  maõ  as  infignias  Imperiaes :  Pri- 
meiro o  Cetro  ,    em   ilgnificaçaò    da  Regia   Mageftade : 

Logo  o  globo  de  ouro  ,  que  reprezenta  o  Domínio,  uni- 
verfal  :    Depois  a  efpada  ,  em  que  fe  figura  o  direito  das 
armas:   Ultimamente  a  Coroa  de  ouro  cerrada  ,  e  com  a 

Cruz  no  mais  alto  delia  ,  que  hc  a  iníignia  própria  do*  Em- 
peradores  Romanos ;    Logo  poz  ,    também  da  íua  maõ, 
outra  Coroa  íemelhante  na  cabeça  da  Emperatriz  ,  com 

que  fé  finalizarão  as  ceremonias  daquella  Auguftiííima  fun- 
ção,  entre  repetidas  ,   afTectuofas  irrprccíiçoens  do  povo 

Romano  ,  de  que  refultavaõ  os  fauftos  ecos  de  ,  Gloria , 
Fortuna  ,  Imperto  ,  Immort alidade.   Montou  o  Pontífice  em 
huma  hacanèa,  que  o  Cezar  levou  de  redea  hum  bom  cf« 

paço,  até  que  oceupou  o  íeo  cavallo,  a  rogos  do  Pontí- 
fice, e  com  huma  ,  e  outra  Corte  Imperial ,  e  Regia,  o 

acompanhou  até  a  Igreja  de  Santa  Maria  Mayor  ,  e  def- 
pedidos  com  a  benção  Apoftolica  ,  guiarão  para  a  ponte 
de  Adriano,  onde  o  Cezar  armou  Cavalleiros  ao  Archi- 

duque  feu  irmaõ  ,  e  ao  Marquez  de  Valença  ,   e  a  outros 
principaes  fenhores  de  humas  ,  e  outras  Naçoens.    Na 
noite  defte  mefmo  dia,  honrou  a  todos  em  íua  meza  Im- 

perial com  magnificência,  e  grandeza  , dignas  de  taõ  ex- 
celia Mageftade. 

VIII. 

CHegándo  à  índia  o  primeiro  Vice«Rcy  delJa,  Dom 
Francifco  de  Almeida,  com  huma  poderofa  armada 

de  vinte  e  duas  velas  ,  produzio  nos  Príncipes  do  Mala- 
var  muito  dirTerentes  efTeitos  :  Nos  amigoô  ,  confiança, 
e  alvoroço:  Nos  contrários ,  eípanto,  éconíuzâõ,  Pre. vemo-íe. 
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vcnio-fe  ,  toda-via  ,  o  C,amorí  (  como  mayor  entre  to-Dia  l** 
dos  )  e  para  oftentaçaõ  do  íeu  poder ,  c  em  prova  de^ 
cjiae  naõ  temia  o  ncllo  ,  poz  no  mar  huma  Armada  de 
duzentas  e  cincoenta  velas  ,  cm  que  entravaõ  ieííenta 

Nàos  de  grande  força,  as  outtas  craõ  menores,  mas  hu- 
mas,  e  outras  bem  guarnecidas  de  gente  ,  e  de  todas  as 

muniçoens ,  que  iervem  à  guerra,  e  em  eípccial  de  arte- 
Iharia,  de  que  já  abundavaõ.  Havia  por  efte  tempo  fa- 
hido  Dom  Lourenço  de  Almeida,  com  onze  velas  por  or- 

dem do  Vice-Rcy  g  feu  pay,  a  correr  a  cofta  de  Calicut ,  e 
encontrando-fe  com  a  armada  do  C,amorí ,  naõ  duvidoa 

de  lhe  aprezentar  batalha.  Ganhou-lhe  o  balravento,  Çu* 

prindo  de  algum  modo  com  efta  ventagem  a  deílgualda- 
dc  do  poder.  Começaraõ-fe  a  fervi r  mutuamente  com  in- 
ceífantes  cargas  de  artelharia  ,  de  que  da  parte  dos  con- 

trários, fe  acrecentavaõ  as  fetas ,  que  fobre  os  noííos  ca- 
hiaõ  ,  como  a  chuva  das  nuvens.  Refolveu  Dom  Lou- 

renço atracar  a  Capitania  inimiga  ,  julgando,  que  venci- 
da a  cabeça  daqueile  grande  corpo  ,  f c  rendaioõ  facilmen- 
te as  partes  dclle.  Lançou-lhe  o  arpeo  ,  e  juntamente 

fe  lançarão  dentro  cinco  homens,  mais  amantes  da  hon« 
ra ,  que  da  vida.  A  diligencias  dos  Mouros  fe  deíaferrou 

a  noíla  Nào  ,  e  levada  das  ondas  ,  correu  hum  largo  ef- 
paço.  Entre  tanto  ficarão  os  cinco  Portuguezcs ,  fuílen- 

tando  o  pezo  de  mais  de  quatrocentos  Mouros,  que  co- 
mo caens  rayvofos,  e  famintos,  peite  ndiaõ  devorar  a  pre- 
za, que  já  julgavaõ  fua.  Mas  os  cinco  valeroíos  foldados 

beneméritos  de  fama  immortal  ]  feitos  em  hum  corpo, 
com  as  coitas  no  caítelio  da  proa,  íedefendião,  eorTeodiaõ 

ás  lançadas,  com  tanta  firmeza,  e  conftancia  ,  que  deraô 

tempo,  a  que  Dom  Lourenço,  á  eufta  de  grande  fadiga,  e 
trabalho  ,  arribaífe  outra  vez  fobre  a  Náo  ,  e  lançando- 
Ihe  íc;;unda  vez  o  arpeo,  entrou  nella  em  pefloa  ,  e  fe- 
guido  de  illuftrcs  Cavalleiros,  e  valeroíos  foldados,  car- 

regarão impetuofamente  aos  inimigos.  Ao  mefmo  tempo 

pugoavaõ  as  outras  Náos ,  por  darem  foccorro  a  fua  Ca- 
pitania ,  e  as  noíías  por  lho  impedirem.  Para  cada  hu- 

ma deftas  havia  das  outras  mais  de  vinte.  Fervia  em  to* 

das  a  peleja  com  ardentiífímo  furor  :  Os  golpes  de  ferro, 

os 
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Díai8.os  relâmpagos  do  togo,  as  nuvens  dofamo,  as  vozes  de* 

M  e  fentoadas ,  e  roucas ,  o  íom  marcial  das  trombetas ,  o  em- 
'  bate  das  embarcaçoens ,  que  chocavão  impelidas  das  on- 

das, o  zunido  das  fetas,  e  das  bailas,  tudo  formava  igu- 
almente ao  coração,  e  aos  olhos,  huma  confufaõ  horrí- 

vel ,  e  medonha,-  Ate  que,  rendida  a  Capitania,  deftro- 
çadas  ,  e  metidas  no  fundo  muitas  velas  inimigas  ,  ren- 

didas outras,  outras  entregues  ao  fogo  ,  nos  deixarão  oa 
inimigos  a  vitoria  nas  mãos,  que  foi  huma  das  mais  glo- 
riofas ,  que  as  noíTas  armas  confeguiraõ  no  Oriente  -}  E 
para  que  fe  viíTe,  que  mais  obrara  nefte  caio  a  protecção 
do  Senhor  dos  Exércitos  ,  que  a  força  humana ,  naõ  euf- 
tou  mais  ,  que  a  vida  de  leis  Portuguezes  ,  efta  grande 
vitoria,  que  fuecedeu  nefte  dia,  anno  de  1506. 

DECIMO  NONO  DE  MARCO. 

I.  Sad  Leôncio ,  Btfpo  ,  e  Confe[for> 
II.  Santo  Appoilomo  ,  Btfpo  ,  e  Confejfor. 
III.  Pazes  celebradas  fegnnda  vez ,  entre  EIRey  Dom  Fer- 

nando de  Portugal ,  e  Dom  Henrique  !L  deCafiella, 
IV.  Nafce  EIRey  Dom  Joaõ  IV. 

V.  Principia  a  claufura  do  Mofte'iro  cio  Sahador  de  Évora. i. 

Ao  Leôncio  foi  Grego  de  Nação,  natural  de 
Conftantinopla:  Nos  primeiros  anno*  fe  deu 
ao  eftudo  deFilofoíía,  e  reconhecendo  com 
a  luz  da  razaõ  os  erros  do  Gentiliímo  ,  fe  con- 

verteu à  Fé,  e entregue  todo  á  contemplação 
das  couíàs  Divinas ,  fahio  fapientiífimo  Theologo  :  A  fama 
das  fuás  letras,  fobre  o  efplendor  das  fuás  virtudes,  o  fez 

fobir  (  vindo  a  Portugal)  à  dignidade  de  Arcebifpo  de  Bra* 
gi  :   Daqui  foi  aííiftir  a  Dons  Concílios  em  Roma ,  e  em 
Niííéa  ,  no  templo  de  Saõ  Sylveítre,  primeiro  do  nome; 
Em  hum,  c outro, luzio  ,  c  refplandeceo  com  grande  ven> tagem , 
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tagcm,  e  íingular  reputação:  Voltando  para  a  fui  Cadei-Dia  19. 

ra,  fobio  para  a  que  no  Ceo  lhe  eftava  aparelhada,  por     de 
meyo  de  preciofa  morte,  que  lhe  fobreveyo   em  Guima-       * 

raens ,  ncíle  dia ,  anno  de  3 26*. 
11. 

SAnto  Appollonio ,  também  Arcebifpo  de  Braga  ,  Va- 
rão de  eximia  fantidade  ,  e  profunda  doutrina  ,  c  gran- 

de impugnador  dos  hereges  Arrianos  :  Governou  aquella 
Primafial  fantiíTimamente:  PafTou,nefte dia,  a  melhor  vi» 
da,  anno  de  334. 

iii. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1373.  fc  celebrarão  pazes 
entre  os  Rey  Dom  Fernando  de  Portugal,  e  Dom 

•Henrique  li.  de  Caftella  ,  medeando  o  Cardeal  Bifpo  Por- 
tuenfe  Guido  de  Bolonha, mandado  a  efte  fim  pelo  Ponti- 
fice  :  Viraõ  fe  os  mefmos  Reys ,  prezente  o  Cardeal ,  no 
meyo  do  Tejo,  defronte  da  Villa  de  Santarém  ;  Quando 

fe  hiaõ  chegando  os  bargantins,  diffe  ElRey  Dom  Hen- 
rique para  os  íeus ,  Hermofo  Rey ,  hermofa  barca ,  hermofú 

Arraes\  Porque  Dom  Fernando  era  de  galharda,  e  magef- 
ftofa  prefença:  A  barca  hia  ricamente  adornada,-  Eoque 
a  regia,  era  hum  bizarro  CavaHeiro:  Daqui,  dizem  naf- 
ceu  o  apelido  de  Arraes.  Voltando-fe  logo  ElRey  de  Caf- 
tella  para  o  de  Portugal ,  o  faudou  primeiro,  dizendo  eftas 

palavras  ,  próprias  daquelle  tempo :  Dtos  os  mantega  ,  fe- 
nor  ,  que  mucho  me  aplaje  el  veros ,  por  fer  la  coja  ,  que  mas 
defea^a.  Com  outras  também  cheyas  de  amor ,  e  venera- 

ção, o  refaudou  o  Portuguez,  e  admitidas  reciprocamente 

as  condiçoens  das  pazes  (  que  já  cftavao  conferidas)  íe  apar- 
tarão os  dous  Reys ,  e  o  noíTo  veyo  taõ  pago  da  peífoa  de 

Henrique  ,  que  aflirmou  muitas  vezes  aos  feos :  Que  mnha 
mutto  Henrtquenho  j  Nome  ,  que  entaõ  fe  dava  ,  aos  que  fc« 
guiaõ  o  partido  daquelle  Rey  ,  nas  facçoens ,  que  no  feu 
tempo  flu&uou  Hefpanha. 

Ooo  IV. 
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Dia  19. 
de  IV. Marco. 

^|  O  mefmo  dia, anno  de  1604.  nafceu  em  Villa-Viço- 
•*•  fa  o  Sereniííimo  Duque  Dom  Joaõ ,  depois  Rey  de  Por- 

tugal, IV.  do  nome.  Filho  dos  Sereniííimos  Duques  Dom 
Theodozio,  eDona  Annade  Velalco.  Foi  aquelle  anno me- 

morável ,  c  celebre  ,  pelo  que  agora  direy  ,  e  hc  bem  que 
chegue  a  todos.  No  anno  de  1580.  (fatal  á  eíle  Rey  no, 
porque  neíle  paífou  ao  dominio  de  Caftella  )  appareceu 
hum  Cometa  ,  e  deíapareceo  com  pouca  interpolação  de 

tempo  j  Fizeraõ  íe  vários  juizos  fobre  tlie,  e  hum  AÍlro- 
logo  ,  naõ  de  grande  fama,  chamado  MesSino  ,  fahio  a 

luz  com  hum  tratado  breve  ,  mas  admirável  ,  pela  pro- 
meíía  ,  que  nelle  rez  ,  dizendo:  Que  aquelle  Cometa  apon- 

tava para  o  anno  de  1604.  e  que  nejle  havia  de  appatecer 

no  Ceo  huma  nova  efirella ,  no  mefmo  lugar  ,  em  que  o  Co* 
meta  havia  defapareçtdo.  Foi  recebida  efta  predição  com 
rizo  de  todos  os  outros  Mathematicos ,  como  couia ,  que 

por  nenhum  modo  íe  podia  laber  naturalmente,  nem  ain- 
da conjecturar.  Eisque,  paíTados  vinte  e  quatro  annos, 

no  de  1604.  apparece  no  mefmo  lugar,  onde  eítivera  o 
Cometa  ,  huma  eftrella  novamente  nafeida,  e  nunca  vif- 

ta  no  Ceo.  Triunfou  Meslino  [  que  ainda  vivia  ]  da  irri- 
zaõ  dos  feus  emulos,  e  eftes  convencidos,  e  atónitos ,  naõ 

puderaõ  negar  o  mefmo ,  que  eftavão  vendo  j  E  concor- 
darão uniformemente  os  mais  fabios ,  em  que  aquella  no- 

va eftreila  predezia  hum  novo  Rey  -y  Mas  todos  ignora- 
vaõ  qual  ,  e  onde  ,  e  quando  ;  Até-  que  ,  correndo  os 
tempos  ,  molhou  o  erfeko  (  ie  he  que  havemos  de  dar 

credito  a  huma  taõ  maravilhofa  confonancia ,  e  propor- 
ção de  coufas  )  que  o  Cometa  delaparecido  no  anno  de 

1580.  foi  o  Cardeal  Rey  Dom  Henrique  ,  que  no  mef- 
mo anno  morreu,-  E  que  a  nova  eíticlía,  Índice  do  no- 

vo Rey,  nafeida  no  anno  de  1604.  íignihcava  ao  Duque 

Dom  Joaõ  ,  nafeido  no  meimo  auno  -y  e  depois  feguin- 
do-fe  a  Dom  Henrique  na  ferie  dos  Reys  Portuguezes  , 
fendo  acclamado  novo  Rey  de  Portugal  no  anno  de  1640. 

Eftes  dous  annos  da  Acclamaçaõ,  e  Natalício,  pela  tranf- 

poíiçaõ 
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pofiçaõ  mutua  da$  ultimas  letras  do  algarifmo  ,  faõ  cor- Dia  19* 
relativos  hum  do  outro  j  e  o  cffeito  moftrou,  que  o  No-     "e 
talicio  de  1604.  foi  profecia  do  de  1640.  da  Acelamaçaõ.        ̂  
O  lugar,  onde  deíapareceu  o  Cometa ,  e  appareceu  a  no- 

va tftrelía  ,  confirmou  ,   por  modo  admirável  ,  que  am- 
bas aquellas  lingoas  do  Ceo  fallavaõ   com  efte   Reyno : 

Porque  ambas  apparecerão  no  Signo  Sagitário  i  que  do- 
mina febre  Hefpanha  ,  e  no  Serpentário  >  demonítrando 

nomeadamente  a  Portugal  ,  que  tem   por  timbre   a  Ser* 
pente.   Afíím  predizia  o  Ceo,  por  alta  providencia,  com 
rayos  de  luz,  os  fueceilos  dcfte Reyno,  deftinado  para  Ini* 
perio  de  Chrifto. 

V. 
NEfte  dia ,  armo  de  1590.  fe  fecliou  3  clauzura,  efe 

deu  principio  á  obfervancia  Religiofa  da  Terceira 
t  rdem  de  Saõ  Francifco,  no  Mvfteiro  do  Salvador  da  Ci» 

dade  de  Évora  ,  onde  as  fuás  Religioías  guardaô  muito 
pontual ,  e  louvavelmente,  com  grande  edificação,  â  pri- 

meira, mais  rigorofa,  e  eílreita  obfervancia  de  Santa  Cla- 
ra >  e  São  FrancifcOé  Forão  fuás  fundadoras  quatro  Reli- 

giolas  do  Convento  de  Santa  Martha  de  Lisboa  ,  e  hu- 
ma  de  Santa  Cara  de  Elvas» 

', 

Coo  ij 

VIGE. 
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Dia  20. 

Março. 

VIGÉSIMO  DE  MA  RC.O. 

I.  Saõ  Martinho  Dumicnfe. 

II.  Vence  fegunda  vez  Vafco  da  Gama  o  Cabo  tormento/p* 
III.  EIRey  Dom  Affonfi  III. 

IV.  Lança  ferro  na  barra  de  Lisboa  a  Armada  do  Parla- 
mento. 

V.  Funda  fe  o  Moftetro  de  Reltgiojas  de  Saõ  Bento ,  junto  a 
Évora. 

VI.  A  Venerável  Madre  Inez  de  SaÕ  Paulo. 

1. 

AM  Martinho,  chamado  Dumieníe,  foi  na- 

tural de  Ungria ,  e  Monge  de  Saõ  Bento.  Rçf- 
plandcceu  com  tanta  eminência  nas  letras  Di- 

vinas, e  humanas, que  affirma  Saõ  Gregório 

Turonenfe,  que  em  feu  tempo  não  havia  ou- 
tro homem  mais  íabio  na  Chriítandade.  Piègou  a  Fe  aos 

Suevos  ,  que  entaõ  dominavão  Portugal  ,  e  converteu  a 
cila  EIRey  Theodomiro,  e  o  Príncipe  Ariamito,  feu  fuc- 
ceííor.  E  os  prefuadio  a  deteílar  os  erros  da  ceita  Arria- 
na,  exemplo,  que  logo  fegnio  todo  o  Reyno.  Edificou 
muitos  Mofteiros  da  fua  Ordem  ,  entre  os  quacs  confe- 
guio  mayor  reputação  o  de  Dume,  porque  foi  erigido  em 
Cathedral ,  fendo  o  mcímo  Santo  o  feu  primeiro  Bilpo,  c 
juntamente  o  primeiro  Capellão  mor  dos  Rcys  Suevos ,  c 

nelle  teve  principio  aquella  dignidade.  Por  morte  de  Lu- 
crécio ,  Arccbifpo  de  Braga  ,  fuecedeu  na  mefma  Igreja  ,  c 

nellaencheo  as  obrigaçoens  de  Paftor  cem  incanfavtt  vi- 
gilância, e  immenfo  fruto.  Celebrou  Concilio  ,  cm  que 

prezidio  a  dez  Bifpos  fufragancos  ,  e  fez  útil iííí mos  Câ- 
nones ,  cm  obfequio  da  Fè,  difíipaçaõ  dai  herezias ,  re- 
forma dosíubditos,  perfeição,  c  explendor  do  culto  Di- 
vino. Cheyo  de  annos ,  e  de  merecimentos  ,  efperou  * 

morte,  veftido  de  cilicio,  lançado  no  chaõ  fobre  cinza» 

c  cn- 
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c  entregou  fua  ditofa  alma  nas  mãos  de  Chrifto  Senhor  Diar2©, 

noíío  ,  que  lhe  appareceu  naquella  hora,  acompanhado  ude 

da  Virgem  Mãy,  e  de  Saõ  Martinho  Turoneníe,  e  com    ar^°* 
efta  celeftíal  companhia  ,  voou  alegre  a  poííuir  o  premio 
eterno.    Seu  corpo  foi  fepultado  no  Mofteiro  de  Dume , 
c  depois  trcsladado  á  Cathedral  de  Braga  ,  onde  reíplan* 
dece  com  milagres. 

NOtrufmo  dia,  anno  de  1499.  dobrou  ,  vindo  de  vo!* 
ta  paia  Portugal ,  o  famofiííimo  Argonauta,  D.  Vaf- 

co  da  Gama  ,  o  Cabo  de  Boa  Efperança ,  domando  fegun- 
da  vez  a  fúria  ,  e  íoberba  daquelle,  atèlli ,  horrendo  Pro* 
montorio. 

hl 

DOm  ArTonfo  HL  do  nome,  e  quinto  Rey  de  Portu- 
gal ,foi  Conde  de  Bolonha  em  França  ,  por  fua  pri- 

meira mulher  a  Condeça  Matiídes  ,  depois  Governador 
defte  Reyno  ,  e  depois  Rey  ,  por  depoziçaô  ,  e  morte  de  feu 
irmão  EÍRey  Dom  Sancho  II.  Foi  Príncipe  valcrofo  ,  e  guer- 

reiro. Sendo  ainda  Conde  de  Bolonha  ,.o  nomeou  o  Pon» 
tifice  , General  der  hum  exercito,  que  fe  preparava  para  a 
conqmfta  de  Jerufalero  ;  Mas  as  revoluçoens  de  Portugal 
fizeraõ  deívanecer-fe  efta  idéa.  A  iuftanci2s  dostrez  Efta- 

dos  do  Reyno  ,  o  veyo  governar,  dando  caufa  a  efta  mu- 
dança a  pouca  actividade  delRey  feu  irmão  .  c  as  demafias, 

femprefataes  ,  dos  validos.  Naò  lhe  foi  fácil  tomar  inteira 

poíle  do  governo ,  porque ,  toda  via  ,  eraõ  muitos ,  e  gran* 
des  os  Portuguezes ,  que  feguiaõ  o  partido  do  feu  R^y.  Por 
morte  defte,  foi,  fem  controvertia  ,  coroado  ,  como  le- 

gitimo fucceííor  ,  que  era :  Logo  íe  aplicou  a  reparar  os 
danos  precedentes :  Fez  leis  utiliffimas  ao  bem  commum  : 
Caftigou  delidos ,  premiou  merccimcntoi ,  e  fobre  tudo, 
fe  empenhou  em  conquiftar  novas  terras ,  quaes  foraõ  ,  a 
Villa  ,  depois  Cidade  ,  de  Faro ,  e  as  de  Loulé ,  e  Albofeira, 

e  outras  muitas  povoaçoens ,  lançando ,  por  força  de  ar- 
mas, 
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Dia  20. mas, os  Mouros  dccodo  o  Reynodo  Algarve  ,  o  qual,  cm 

^e  íeu  tempo,  fe  unio  ao  de  Portugal  com  vincolo  perdura- 
r^0,  vel ,  e  fe  acrefcentaraõ  os  fete  Caftellos  ao  Biazaõ  Real 

Portuguez.  Reedificou  em  hum ,  coutroReyno,  rruitas 
povoaçoens,  que  fe  haviaõ  arruinado  pelas  calamidades 
precedentes:  Outras  edificou  de  novo.  O  Convento  de  S. 
Domingos  de  Lisboa  lhe  deve  em  grande  parte  a  fua  gran- 

deza :  Também  he  fundação  fua  o  de  S.  Domingos  d'El vas: 
Aílim  o  das  Religiofas  de  Santa  Clara  de  Santarém,  onde 
teve  huma  filha  de  conhecida  fatuidade  ,•  Se  deveu  muito 
à  fortuna ,  não  foi  menos  devedor  à  natureza  :  Porque  dei* 
la  recebeu  hum  femblante  verdadeiramente  Real  ,  huma 

eftituraiublimc,  e  mageftofa  ,  hum  juizo  claro  ,  hum  co- 
ração deftemido.hum  animo  generofo.  Sobre  tantas  prendas 

tãoaitas,  cahio  afeya  manha  daingratidaõ  :  Porqueíendo 

viva  fua  primeira  mulher,  a  Condeça  Matildes ,  a  quem  de- 
via oEftado,  e  grandeza,  que  havia  logrado  em  França, 

agora  fendo  já  Key  de  Portugal,  fe  cazou  em  Caftcila:  Naõ 
pôde  ter  delculpa  fufficiente  efta  indigniííima  de/atençaõ. 

Por  ella  padeceu  a  fua  peífoa  cenfuras,  o  ftu  nome  inve- 
ctivas ,  e  o  Reyno'  todo  graviííimas  perturbaçoens ;  Até 

que,  por  morte  dainfelice  Condeça,  fe  validou  oíegundo 
cazamento,  efe  julgarão  legítimos  os  filhos  havidos  cm 

fua  fegunda  mulher  ,-  Foi  efta  ,  Dona  Brites,  filha  haftar- 
da  delPxey  de  Leaõ,e  Caftelía,  Dom  AfFonfo  IX.  chamado 
ofabio  ,  e  de  Dona  Mayor  Guilhem  deGulmaô,  fenhoia 
nobiíiílima  ,  de  quem;  teve,  o  Infante  Dom  Diniz  ,  que 
lhe  fuecedeu  nâ Coroa:  Os  Infantes  Dom  AfFonfo,  Dom 
Fernando,  Dom  Vicente  ,  Dona  Sancha,  Dona  Branca, 
Dona  Maria,  Dona  Confiança;  Não  legítimos,  teve  Dora 
Fernando  AfFonfo ,  Cavallciro  da  Ordem  dos  Templários, 

que  eftá  fepultado  na  Igreja  de  São  Braz  de  Lisboa  :  Gil  Af- 
fonfo ,  AfFonfo  Diniz,  Martim  AfFonfo ,  Rodrigo  AfFonfo, 
Dona  Leonor  AfFonfo,  Dona  Urraca  AfFonfo,  e  outra  Do- 

na Leonor,  que  morreu  com  fama  de  Santa,  como  outro 
dia  diremos.  A  Condeça  Matildes ,  ainda  que  efquecida 

delRey  com  tanta  ingratidão,  fe  lembrou  delleem  íeu  tef- 
tamento,  deixando-lhc  bum  riquifíímO  legado.  Morreu 
EIRey  Dora  Aífonío  III.  neftedia,  anno  de  1279.  come* 

çou 
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çou  a  Rcynar  no  de  i  247.  deidade  de  trinta  e  oito  ;  Rey-Dia  20. 

nou  trinta  e  dous;  Viveu  feííenta  e  nove.   jaz  no  Moftei-     de 

ro  de  Alcobaça.  
arço* 

IV. 

Aremos  noticia  do  motivo  ,  c  fucceífo  da  Armada 

Ingíeza  ,  aque  chamarão  ,do  Parlamento,  pela  gran- 
de gloria  ,  que  ella  occaíionou  aos  Portuguezes  ̂   Notórias 

faõ  as  turbulências  ,  em  que  naufragarão  os  Reynos  da 
Gram  Bcrtanha,  no  tempo  do  infelice  Rey  Carlos  I.  as  quaes 
vierão  a  produzir  a  horrenda,  e  fatal  atrocidade  de  ler  o 
mefmo  Rey  degolado  em  teatro  publico  por  fenunça  ,  e 
mãos  de  feus  próprios  vaííallos:  Eftremeceraõ,  e  palmarão 
todas  as  Naçoens  à  vifta  defta  tragedia ,  nunca  vifta  ainda 

nas  mais  barbaras.  AfTiftiaõ,  entaõ,  em  Inglaterra  os  Prín- 
cipes Roberto ,  eMauricio,  filhos  do  Conde  Pai  itino  ,e  ío- 

brinhos  do  mefmo  Rey,  e  vendo  quaíi  íobre  íi  as  armas 
dos  Parlamentarios,  fe  embarcarão  furtivamente,  e  entre- 

gues à  inconftancia  do  mar  ,  por  cauía  de  huma  tempefta- 
de ,  aportarão  em  Lisboa.  Naõ  tardou  o  Parlamento  cm 
mandar  huma  armada  de  quinze  nàos  de  grande  força,  de 
que  era  General  hum  pratico,  evalcrofo  Capitão  chamado 
Blac.  Lançarão  ferro  nefte  dia,  annodeiÓ5o.  na  barra 

de  Lisboa  ,  em  tal  diftancia,e  proporção,  humas  das  outras, 
que  a  fechavão  inteiramente  impedindo  acn  rada,  e  fahi- 
da  a  qualquer  embarcação.  Logo  mandou  o  General  re- 
prefentar  a  ElRey  §hte  ellewnha  com  ordem  cio  Parlamento, 

jegtundo  aos  Príncipes  Palatinos ,  como  a  reos  de  grandes  cul- 

pas ,  cometidas  em  offenfa  da  Republica  âe  Inglaterra  -}  Eque 
pedia  a  Sua  Magefiade ,  que  ou  lhos  mandaffe  entregar  ,  ou  lhe 
de(fe  licença  para  entrar  no  Rio ,  a  pelejar  com  eJles.  Era  por 
todos  os  lados  infolentiílima  efta  propoliçaõ  ,  mas ,  todavia, 
deu  muito  ,  em  que  cuidar,  pelas  oceurrencias  do  tempo; 

Naõ  faltava  quem  diccíTe  :  Que  naõ  fe  podia  negar,  nem  enco- 
brir a  grande  debilidade,  em  que  fe  achava  o  Rey mo ,  conti  abida 

nosftfjenta  annos  dafogeiçaõ  de  Cajlella :  §hie  nos  do  novo  Rey- 
nado ,  havtaõ  fido  tantas  aí  dejpezas ,  e  taõ  poucos  os  focçorros 

efirangetrosy  que  quaji padecíamos  a  mefma  falta  de  forças , 

que 
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Dia  2o.qUe  antes  da  Aclamação  :   Que  as  no/fas  tropas  apenas  bafio* 

^     vaõ  para  rebaterem  as  invazoens  dos  Caflelhanos  ,  frequentes , 

v  '  e  formidáveis :  Qtie  os  noffos  portos  marítimos  fe  acharão  mal 
fortificados ,  e  por  conjequencia ,  expoflos  a  qualquer  poder  na- 
W :  Qpe  o  que  agora  e flava  na  barra ,  era  buma  pequena 

parte  do  que  fobrevirta  em  breve  tempo:  Que  quando  conten- 
díamos tão  perigofamente  em  Europa  com  Cafiella  ,  e  na  Ame- 

rica com  Olanda ,  feria  de  fauno  bufcar  em  novos  inimigos  no- 
vas  perturbaçoens :   Q/te  unidas  as  duas  Republicas ,  facilmente 
feriaõ  as  no/fas  conquifias  defpojo    do  fett  poder :  Qite ,  pelo 
contrario ,  poderíamos  avançar  grandes  utilidades »  fe  Joubef- 
Jemos  naqnella  occafiaõ  merecer  a  graça  do  Parlamento  :  Que 
aquelles  Príncipes  naõ  tinhao  correlação  alguma  com  a  coroa 
Portugueza ,  nem  ella  dependência  alguma  delles :  Que  fe  en- 

trarão no  porto  de  Lisboa  ,  nao  aterão  chamados  delRcy ,  nem 

a  çottfa  dofeuferviço :  Que  a  ley  da  hofpitahdade ,  naõ  obri- 
gava no  perigo  certo  da  ruina  própria  ,   e  commum  de  toda  a 

Nação  :  Que  era  ,  naõ  fó  conveniente  ,  mas  jufto  ,  perecer 

hum  ,  ou  dous)  porque  todo  hum  povo  naõ  pereça :  Que ,  guia- 
dos do  diBame  natural ,  para  nojfa  conferVaçaõ  deixa  cada 

hum  cortar  pelo  próprio  corpo ,  quanto  mais  pelo  alheyo:  Que, 
nefies  termos ,  fe  devia  ordenar  aos  Trincipes  ,  que  de/pejafjem, 
dentro  em  termo  breve,  bufe  ando  o  caminho  menos  dtfficultofo 

de  falvarem  as  fuás  peffoas ,  com  cominação  de  ferem  entre- 
guei ao  General  Inglez  ,fe  excedefjem  o  termo  [inalado  :  Que 

nao  faltarão  exemplos  modernos ,  e  bafian.  es ,  a  corarem  ejla 

refoluçaõ  ,  pois  fe  fabia  ,  que ,  com  muito  menos  conveniência , 
e  caufas  muito  menos  urgentes,  fora  entregue  o  Infante  Dom 
Duarte  nas  mãos  dos  Caflelhanos ,  e  a  Armada  de  Hefp*nhat 
ancorada  nò  porto  de  Plemuut ,  nas  mãos  dos  Qlandezes ;  Aííim 
diícorria  a  politica  ,  mais  apparente ,  que  folida ,   de  alguns; 
Porém  a  torrente  da  Nação  ,  e  efpecialmente    a  nobreza, 
e  mais  ,  que  todos ,  ElRey  ,  e  o  Príncipe  Dom  Theodozio, 
defprezando  relevantiííimas  conveniências ,  e  muito  mais 

os  temores,  que  nefte  cafo  fe  podiaõ  repreíentar,  refolve- 

raõ  com  heróica  genéroíidade  defender  os  Príncipes,  e  pre- 
venida promptamente  huma  Armada  de  treze  fragatas  de 

guerra  ,  fahio  na  volta  dos  Inglezes,  e  com  effeito  os  fez 
defpejar  a  barra,  e os  Príncipes  (fora  delia)  foràõpoftos  em 
fua  liberdade.  V. 
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v  de T  •  Março, 

T  A  noite  deíle  dia  ,  vefpera  do  Patriarcha  Saõ  Ben- 

to ,   foi  vifta  por  DomPayo  primeiro,  Bifpo  de  Évo- 
ra ,  peio  leu  Deaõ  Dom  Sueiro,  que  depois  lhe  íuc- 

cedeu  no  Biípado  ,   e  por  mais  peíToa* ,   que  os  acompa- 
nhivaõ  ,   huma  grande  luz  do  Ceo   em  forma  de  huma 
Cruz   ,   fobre  o  lugar  ,  em  que  hoje  fe  vè  o  Mofteiro  de 
Religioías  de  Siô  Bento  ,   junco  à  meíma  Cidade.    Cem 
taó  ciaro  finai  doCeo,  entendeo  o  Bifpo,que  Deos  queria 
fer  louvado  naqudlc  lugar  ,   no  qual  mandou  edificar  hu- 

ma CapcUa  com  dedicação  ,  e  imagem  do  mefmo  Santo 
Patriarcha.    Com  os  milagres,  que  obrava  Deos ,  crefceo 
muito  a  devoção  dos  fieis,   e  junto  da  mrfma  Capella  fez 

a  illuílre  matrona  Urraca  Ximenes ,  com  licença  do  Bií- 
po  ,    hum  Recolhimento  de  fenhoras  illuftres,  o  qual  no 
aano  de  nóo.  paífou  a  fer  Mofteiro  ,    e  foi  o  primeiro, 
que  houve  em  toda  a  Efpanha  de  Religioías  da  Ordem  de 
Ciíler,  do  qual  também  foi  primeira  Abbadrça  a  mefma 

Regente  ,  que  era  do  Recolhimento,  Urraca  Ximenes.   Ne- 
nhuma Abbadeça  deíle  Mofteiro  morre   na  fua  dignida- 

de ,  depois,  que  pelos  annosdei383.   Dona  Joanna  Peres 

Ferreirim,  Abbadeça  do  mefmo  Mofteiro  ,  foi  violentamen- 
te tirada ,  pelo  povo  da  Cidade  de  Évora  ,  da  Sè  ,  onde 

eftava  orando,   e  morta  com  grande  tirania,  e  afronta, 
fó  pelo  motivo  de  íer  parenta  da  Rainha  Dona  Leonor, 
viuva  dclRey  Dom  Fernando  ,  e  fe  prezumir,  que   feria 
contraria  á  pertençaó   do  Meftre  de  Aviz  ,   depois  Rey 
Dom  Joaõ  Primeiro.   Melhor  fortuna  correrão  na  tormen- 

ta defte  motim  as  Freiras  íubditas  defta  Abbadeça  ,  por- 
que temendo   ferem    infultadas   do  mefmo  povo  no  feu 

Convento  ,   no  qual  nao  tinhaõ  defença ,  por  fer  dezem- 
parado  de  gente,  o  dezempararaõ  também,  e  vieraõ  pa- 

ra a  Cidade  ,  onde  fe  recolherão  ,  e  fecharão  em  humas 

cafas  j   O  que  fabido  pelo  mefmo  amotinado  povo  ,   lhe 

quebrou  as  portas,  e  bufeando  as  Freiras  para  obrar  nel- 
las   o  mefmo  ,  e  ainda  mais  #  do  que  tinha  feito   na  fua 

Prelada  ,  caio  prodigioio  !   encontrando-as  muitas  vezes, 

Ppp  nunca 
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Dia 20. nunca  poderão  ver  alguma,  atè  qae  admirados  ,    e  con- 

yr  c      fuzos  os  do  motim  ,   iahiraò  das  caías  ,   e  naÕ  intentarão 

"  mais  ofFender  Religioias,  que  tinhaõ  defença  taõ  íuperior. 

vi. 
A  Venerável  Madre  Ignez  de  Saõ  Paulo,  Reíigiofa  pro- 

feífa  no  Convento  de  Santa  Clara  de  Lisboa  ,  foi  mu- 

lher de  grandes  virtudes  ,  pelas  quacs  a  efeolheraõ  para 
reformadora  do  Convento  de  Safra  em  Andaluzia  ;  e  pa- 

ra o  mefmo  intento  ,  voltando  ao  Reyno ,  foi  levada  ao 

Mofteiro  de  Santa  Clara  da  Villa  de  Santarém,  para  in- 
troduzir nelle  a  obfervancia  regular  com  mais  oito  com- 

panheiras. Por  fuás  raras  virtudes  a  eicgeraõ  no  cargo  de 

Abbadeça,  e  governou  com  grande  prudência,  e  íatisfa- 
çaõ  das  fubditas  ,  e  à  lua  deligencia  ,  e  direcção  fe  de- 

vem os  progrelíos ,  que  flzeraõ  nas  virtudes  as  Rcligiofas, 

que  naquelle  tempo  alli  floreceraó  em  fantidade  -}  da  qual 
efcolla  fairaõ  muitas  difcipulas  para  reformadoras  de  ou- 
tros  Conventos.  Doze  annos  governou  a  Caía  com  o  car- 

go de  Abbadeça  ,  no  fim  dos  quaes  ,  nefte  dia  ,  em 

que  cahio  Quinta  feira  Santa  ,  juntas  em  Communidade 
as  Religiofas  fe  defpedio  de  todas ,  e  foi  em  paz  defcao- 
çar  em  o  Senhor,  no  anno  de  1527. 

V1GESI- 
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VIGÉSIMO  PRIMEIRO  DE  MARCA 

I.  Vitoria  fobre  Malaca, 

II.  Naufrágio  do  Galeão  SaÕ  Pedro. 
III.  Pertgo  grande  delRey  Dom  Affonfo  V* 
IV.  0  famofo  Dom  Duarte  de  Menezes* 

V*  Synodo  Provincial  em  Lisboa \ 

1. 
AS  margens  do  rio  Muar,  havia  edificado  EU 
Rey  deBintaõ  ,  que  o  fora  de  Malaca,  hmna 
Fortaleza  ,  cm  baftanre  diftancia  da  foz  do 

meimorio  ,  e  havia  mandado  meter  nelle  mui- 

tas eftacas ,  fortemente  íeguras  ,  que  impediaõ 

a  paífagem  ,  ainda  às  mais  pequenas  embarcaçoens.  A  For- 
taleza íe  achava  com  duplicados  cirçuios  de  tranqueiras,  e 

nelias  mais  de  trezentas  peças  de  artclharia,  muitas  de  bron» 
ze  :  Em  grande  efpaço  à  roda  da  mefma  Fortaleza,  eftavaõ 

lemeados,  e  oceultos  muitos  eftrépes  de  ferro  ,  igualmen- 
te agudos,  e  venenofos,  Afíiftiaõ  cm  defenfa  delia,  mais 

de  oitocentos  homens  ,  dos  quaes  ,  os  trezentos  ,  eraõ 

Mandarins,  que  faõ  ,  como  entre  nós  ,  os  Fidalgos.  Ef- 
te  acervo  de  dificuldades,  até  leferido,  mete  horror  ao 

mais  animofo  coração  ;  Mas  tudo  vencei aõ  duzentos  ho- 
mens ,  dos  quaes  os  cento  e  vinte  eraõ  Portuguezes ,  os 

oitenta  eraõ  Malayos  ,  naturaes  de  Malaca  ,  e  com  taõ 

pequeno  poder  ,  ajudado  da  força  ,  e  da  induftria  ,  ar- 
rancando as  eftacas ,  abrirão  paffo  pelo  rio  $  fahindo  em 

tma,  defviaraõos  perigos  dos  eftrépes ;  atacando  a  Forta- 
leza, romperrõ  as  tranqueiras,  e  a  entrarão,  com  mor- 

te de  quaíl  todos  os  feus  defenfores  ,  e  de  muy  poucos  dos 

noílos  -y  E  colhidos  os  dcípojos,  em  que  entrarão  as  tre- 
zentas, peças  deartelharia  ,  fe  entregou  ás  chamas  tudo,  o 

que  a  li  fora  edifício.  Foi  efta  huma  das  mais  gloriofas  ac- 
çoens  ,  que   o*  Portuguezes  obrarão  no  Oriente ,  de  que 

Ppp  ij  refultoy 

Dia  2i» de 

Março. 
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Dia2i.ref0itou  particular  fama  ,  e  reputação  a  Duarte  de  Mello  , 
M         Cavalleiro  iilultre,  Cabo  ,  e  director  da  empreza. 

ii. 

NA  antemenha  do  mefmo  dia  ,  anno  de  1559.  fe 

achou  o  Galeaõ  Saõ  Pedro ,  vindo  da  Índia  para  Por- 
tugal ,  nos  baixos  ,  chamados  das  Chagas  ,  entre  humas 

Ilhas»  dcshabiradas,  e  cahindo  fobrc  huma  delias  fez  aíícn- 

to  ,  e  agente  le  baldeou  em  terra  íem  perigo  -y  Mas ,  que 
perigo,  e  que  trabalho  mayor  ,  que  verem  fe  entte  rci- 
tingas  de  área  ,  c  pareris ,  e  arrecifes  de  penedia  ,  cem  os 
quaes  jugando  o  Galeão  fe  fez  brevemente  cm  pedaços, 

deixando  aos  miferaveis  na  defeíperaçaõ  de  acharem  mo- 
do, com  que  podeíTem  fahir  de  taõ  cruel  aperto.  Tiran- 

do ,  porem  ,  da  melma  dezcíperaçaõ  efpcranças  ,  e  da 
fraqueza  forças,  fe  dilpuzeraõ  a  formar  huma  tn>barcaçaõ 

fobre  o  efq  ufe  ,  aproveitando-fe  da  madeira  ,  que  deila 

puderaõ,  e  de  outra,  que  cortarão  naquellas  Ilhas.  Al- 
li  edificarão  cabanas  para  reparo  das  inclemências  do  tem- 

po ,  vendo  ,  que  a  nova  fabrica  os  precizava  a  larg3s  di- 
laçoens.  Aíli  eíliveraô  mais  de  féis  mezes ,  onde  pela  in- 

temperança do  lítio  padecerão  grandes  enfermidades  ,  e 
mizerias ,  quaes  fe  podem  confiderar  no  concurlo  de  tan- 

ta genre  ,  em  Ilhas  dezertas,  e  alagadiças ,  e  cercadas  por 
todas  as  partes  do  mar.  Havia  nellas  muitos  palmares, 

que  moíiravão  haverem  fido  jà  em  algum  tempo  habita- 
das ,  e  delias  fe  aproveitarão  grandemente  ,  aíTim  por  fe 

iuítentarem  dos  cocos,  e  lhe  beberem  a  agoa ,  como  por 
fe  fervirem  da  madeira  para  a  nova  embarcação  ,  e  para 
o  fogo.  Também  fe  ajudarão  muito  das  infinitas  aves  de 

diverlas  caftas ,  que  cobriaõ  aquelles  areaes  ,  e  tao  man- 

cas,  que  íe  deixavao  tomar  às  mãos,  e  dos  ovos  das  meí- 
mas  aves ,  que  também  eraõ  tantos ,  que  parecia  iguaia- 
rcro-fe  com  as  mefmas  aréas.  Acharão  também  ,  nas  mef- 

mas  Ilhas  ,  huma  nova  ,  e  rara  cfpecie  de  crangejos  ta- 
manhos, cada  hum,  como  huma  grande  rodela  ,  cujas 

pernas,  e  boccas  eraõ  de  tanta  grandeza,  que  abraçavaõ 

huma  palmeira ,  c  fobiaõ  por  cila  ,  c  cortando  hum  ca. 
cho 
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cho  de  cocos,  defciaõ  a  partillos,  c  comellos,  c  os  noí-Diaiiv 

fos  os  comiaõ  a  elles  ,  e  os  achavaõ  de  excellente  fabor ,  c 
íe  he,  que  a  fome  lhe  naõ  enganava  o  gofto:  Entre  tan- 

to, le  fabricava  o  navio  ,  fendo  calafetado  em  grande 

parte  com  fedas  da  China ,  e  brcãdo  com  beijoim  ,  e  nel- 
le  voltou  a  gente  à  índia,  naõ  aífim  a  fazenda,  que  por 
não  caber  em  vazo  taõ  pequeno  ,  ficou  naquelles  baixos, 

ih. 

NO  mefmo  dia  ,  em  Sexta  feira  ,  anno  de  1464.  fe 

vio  EIRey  de  Porrrgal,  Dom  AfFonlo  V.  em  gran- 
de perigo  de  perder  a  vida,  ou  a  liberdade  Acha- 

va-fe  em  Africa  da  fegunda  vez  ,  que  foi  a  ella  ,  t  ha- 
vendo atelii  experimentado  alguns  máos  fuccelfos,  íe  re- 

folveu  a  deíafogar  a  dor,  e  reparar  de  algum  modo  a  re- 
putação ,  com  huma  entrada  ,  cm  que  quiz  achar-fe  em 

peífoa  com  os  mais  nobres,  e  vakrofos  Cavalleiros,  que 
o  íeguiaõ.  Efcolheo,  pois  ,  oitocentos ,  e  com  pouca  mais 
gente  de  pé  ,  entrou  por  aquelle  certaõ  ,  e  íe  meteu  com 
ardor  juvenil  por  huma  ferra  afpera  ,  e  fragoza  ,  onde 

mal  fc  podião  manejar  osCavallos,  e  ainda  os  de  pé  ca- 
minhavaõ  com  dificuldade.  Huns  ,  e  outros  fe  virão  em 

breve  elpaço  cercados  de  infinitos  Mouros ,  os  quaes  ,  pele- 
jando ,  como  práticos  no  paiz  ,  e  fndos  na  multidão  ,  da- 

vaô  por  infallivel  a  noífa  perda,  e  a  fua  vitoria.  EIRey, 

conhecendo  já  o  perigo  ,  ainda  que  fem  mofbas  de  te- 
mor ,  fazendo  huma,  e  outra  vez  ,  volta  aos  inimigos, 

e  ferindo  ,  e  matando  muitos  por  fua  maõ  ,  fe  hia  reti- 

rando ,  mas  era  a  retirada  naquelie  tranle  ,  taô  precila  ,  co- 
mo perigofa.  Alli  obrarão  os  Portnguezes  ílluítiiííimas  ac- 

çoens.  Por  vezes  efteve  perdido  o  pendão  Real  ,  e  outrai 

tantas  foi  recuperado.  Os  Fidalgos/  por  fazerem  cortas  a 

EIRey,  ofTereciaõ  promptamt  nte  os  peitos  às  lanças.  EI- 

Rey efquecido  ,  de  que  aa  fua  peiToa  hia  a  faude  do  Rey- 
no  ,  naõ  duvidava  combater-íe  huma  ,  e  muitas  ve7es 

com  os  inimigos,  que  via  mais  orgulhofos,e  deftemidos. 
Os  foldados,  ainda  os  vulgares,  pelejavão  com  taõ  extra, 

ordinário  ardor  ,  à  v;íla  do  perigo    cm  que  tftava    o  (eu 

Rey, 
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Diazi.Rey,  que  parecia  brotarem  Leoens  aqucllas  montanhas, 

coftumadas  a  produzillos.    Aííim  ,   pelejando  fempre  com 

'     eftupendo  vaior  ,fahiraõ  da  ferra, e  porque  os  noífos  hiaõ 
diminuindo,  e  os  Mouros  crecendo,  obrigarão  alguns  Fi- 

dalgos a  EIRey,  a  que  paííaííe  hum  rio,   o  que  fez  com 

grande  repugnância  ,  ordenando  a  Dom  Duarte  de  Me- 
nezes j  Conde  de  Vianoa ,  que  ficaííe  entertendo  aoinimi- 

go.    Bem  conheceo   o  Conde  ,    que  ficava   para  remir  , 
com  a  fua  vida,  as  dos  companheiros,  e  naõ  fe  enganou 

neíla  idèa  j  Porque  fazendo  rofto  valeroíamenre  aos  Mou- 
ros, lhecahio  morto  o  cavallo,   e  acodindo-lhe  com  ou- 

tro, íeu  cunhado  o  Conde  de  Monfanto,  cotno  não  pu- 
deffe  cavalgar  ,   por  acertarem  de  íer  os  loro*  muy  com* 

pridos,  e  elíe  naõ  de  grande  corpo,  ferindo  com  a  cfpo- 
ra  o  cavallo  nas  ancas,   efte  o  lançou  de  íi  ,  e  íobrevindo 
hum  tropel  de  Mouros,  foi  por  elles  morto,  e  feito,  ou 

desfeito  em  caõ  miúdos  pedaços,  que  fe  lhe  naõ   pode  de- 
pois achar  parte  inteira  ,   mais  ,   que  hum  dedo  a  que  fe 

deu  fepultura   no  cruzeiro  da  Igreja   de  Saõ  Francifco  de 
Santarém.   Aífim  acabou  aquelle  nobiliííimo  Cavalleiro,  ou 
o  fez  acabar  o  feu  mal  aconlelhado  Príncipe,  a  quem  elle 

diífuadira  com  graves  razoens  aquella  jornada  ,  como  pre* 
vendo  o  mào  fucceíío.    Morrerão  também   allí  Diogo  da 

Sylveira,   Efcrivaõ  da  Puridade j   Fernão  deSeuia,  Alcai- 
de mor  de  Guimarães,  João  Mendes  de  Vafconcellos  ,   e 

outros  muitos  Cavalleiros  da  primeira  nobreza.   O  Conde 

de  Villa  Real  fe  aííinalou  tanto  na  peleja,   e  no  refguar- 
do  da  peífoa  delRey  ,   que  cite  lhe  dilTe   publicamente. 
Conde  a  Fé  ficou  boje  toda  em  voz.   Ifto  diífe  EIRey  ,  e  fi- 

cou muito  em  memoria  efte  dito,    e  não  fabemes  com  que 

razaõ  -t  Porque  atribuir  ElRey  toda  a  fé  ,  ou  fidelidade, 
ao  Conde  de  Villa  Real  ,  quando  o  de  Vianna  acabava 
de  perder  a  vida  em  fua  deftnça,   parece,  que  encontra 

todo  o  bom  di<5tame$   Ao  menos  pudera,  e  devera,  jul- 

gar a  fé,  ou  fidelidade,  repartida  em  hum,  e  outro  Con- 
de: Mas  cífa  he  huma  das  dirTerenças  entre  vivos,  e mor- 

ros ,  que  os  vivos  confervão-fe  na  memoria  ,•  E  os  mor- 
tos,  ainda  antes  de  entregues  à  terra  ,jà  o  eftaõ  ao  efque- 

Cimenco:   Mas  naõ  foi  poderofo  algum  para  fepultar  afa- 
ma 
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ma  de  tamanho  heroe;  Daremos  as  principacs  memorias,  Dian, 
que  nos  íicaraò  de  Tua  vida  ,  e  acçoens.  ,,   e 1  *  Março. 

IV. 

DqM  Duarte  de  Menezes, Conde  de  Vianna ,  filho na- 
tural de  Dom  Pedro  de  Menezes,  Conde  de  Villa  Real, 

primeiro  Capitão  de  Ceita,  para  onde  levou  ,  muito  meni- 
no ,  a  efte  feu  fiího,  o  qual  logo  começou  a  dar  patentes 

provas  de  infigne  vaior ,  e  de  rara  prudência  ,  contando 

apenaí  déz  annos  ,•    De  creze  o  armou  Cavalleiro  o  Con- 
de feu  pay  fobre  huma   bizarra  facçaõ ,  em  que  por  duas 

vezes  derrotou  hum  bom  corpo  de  infleis  ,  deixando  a  ef- 
tes  taõ  medrozos ,  como  aos  Teus  admirados  de  taõ  íingular 
esforço  em  idade  tão  tenra.   Foi  crecendo  em  annos,  e  em 

vitorias  ,•   Pelejou  vezes  fem  numero,  e  outras  tantas  venceu; 
Nem  a  fragozidade  das  ferras ,  nem  a  fortaleza  dos  lugares , 
nem  a  multidão  dos  inimigos  retardavaõ  o  impero  das  fuás 
iavazoens  ;  Perpetuamente  os  trazia  inquietos,  fazendo  con- 

tinuas entradas ,   muitas  legoas  pela  terra  dentro,  pelejan- 
do íempre  com  deíigual  partido,   mas  com  fortuna  lempre 

igual.    Já  os  mouros   das  tems  adjacentes    lhe  orTereciaõ 
vavTaiagem  ,  e  naõ  admitida  delle   as  deixarão  temerozos. 

A  Cidade  de  Tetuaõ  fe  defpovoou  inteiramente  em  feu  tem- 
po, porque  lá  chegava  repetida?  vezes  o  açoute  de  fua  ira, 

e  oeífcrago  do  feu  furor  ;   E  aíHm  efteve,   cm  quanto  elle 
governou  Ceita  na  aufencia  de  feu  pay ,    por  cuja  morte 

veyo  a  Portugal,  e  por  ordem  do  Infante  Dom  Pedro,  en- 
tão Governador  do  Reyno,  entrou  duas  vezes  por  Caftella 

com  maõ  armada  contra  os  Infantes  de  Aragão,  e  da  pri- 
meira confeguio  huma  íingular  vitoria,  derrotando  muitos 

Caftelhanos   com  poucos  Portuguezes  ;   Da  fegunda  ,  naõ 
achou  contradição  ,  porque  quando  lá  chegou  ,  eítavaõ 
as  coufas  já  compoftas.    Voltou  para  Africa  com  EIRey 

Dom  ArTonfo  V.  e  conquiftada  a  Praça  de  Alcácer  ,  o  mef- 
mo  Rey  lha  entregou,  e  elle  a  defeudeo  de  dous  memorá- 

veis afledios,  como  referimos  emoutros  lugares  j   Enaõ  fe 
conteve  fó  nos  limites  da  defenfa  ,  fe  naõ  ,  que  ,  repetidas 
vezes  ,  entrou  pelas  terras  circunvifinhas  fazendo   nellas 

grande 
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Di?.  2  1. arandeeftrago,  e  reduzindo  muitas  à  fua  obediência.  Em 

ac    ]iurna  deftas  occahocns,  pondo  os  Mouros  em  fugida  ,  foi 

*  '  feu  filho,  Dom  Henrique  de  Menezes   (depois  Conde    de 
Loulé)  feguindo  hum  ,  e  fe  lançou  atraz  dellc   pelo  mar 

dentro  ,  e  o  matou  ,  com  tanto   rifco  de  afogar-fe  ,  que 
andou  largo  efpaço  lutando  com  as  ondas;   ParTava  o  Con- 

de feu  pay  ,  feguindo  a  viótoria ,  e  vendo  ao  filho  naquclíe 
perigo ,  nem  por  iíío  fe  deteve  a  acodirlhe  ,  atropelando  as 

obrigaçoens  da  natureza  ,  por  naõ  faltar  âs  do  orneio,    A- 
judou  ao  Duque  da  Medina  Sidónia  Dom  Joaõ  Peres   de 
Gufrnaõ  na  conquiíra  de  Tarifa  ,  e  quando  os  Mouros  íe 
entregarão, naõ quizeraõ  cutros  reféns  para  fua  iegurança, 
mais  que  a  p.ilavra  de  Dom  Duarte  ,  e  debaixo  delia  lt  \hc 
guardarão  pontualmente  as  capitutaçocns  $  E  outras  muitas 
vezes,  emfcmelhantes  calos, lhe  luecedeu  o  rnej  mo:  Tan- 

to íiavaõ  osmefmos  infiéis  da  paiavra  ,  e  verdade  deít c  in- 
figne  Capitão!  O  qual  foi  morto  neíle  dia  ,  eanno  iobre- 
dito  ,  na  forma  ,  que  acabamos  de  referir.    Cazou  duas  ve- 

zes ,  a  primeira  com  Dona  Jíabel  de  Mello  ,  de  quem  teve 

huma  filha  ,  que  caiou  com  Dom  Joaõ  de  Caftro  ,  filho  her- 
deiro doConde  de  Monfanto  :   A  fegunda  ,  comDona  I/a- 

bei de  Caftro  da  mcfma  caza  deMonfanto,  de  quem  teve 
a  Dom  Henrique   de  Menezes,   que  lhefuecedeu  na  caza, 
porém  naõ  no  titulo,  por  lhe  mudarem  odeVianna,  no 

de  Loulé:  Foi  juntamente  Capitão  de  Alcácer  ,  edeArzil- 
Ia  ,  e  por  fuás  altas  cavallarias  hum  dos  grandes  Capitães 
daquelles  tempos,  em  que  os  houve  iniignes.    Teve  mais 
a  Dom  Garcia  de  Menezes ,  c  a  Dom  Fernando  de  Menez<.s, 

dos  quaca  falíamos   em  outro  lugar  •   E  finalmente  a  Dom 
Joaõ  de  Menezes,  que  floreceu  em  tempo  dos  Reys  Dom 
ArTonfo  V.  Dom  Joaõ  II.  Dom  Manoel ,  e  Dom  Joaõ  III.  c 

de  todos  confeguiofingulares  eftimaçoens,  e  por  ieugran^ 
de  talento  ,   e  acreditado  valor ,   o  oceuparaõ  nos  poftos 

de  mayor  reputação  $  Foi  General  de  Tangere,  e  de  Ar- 
zilla  em  Africa,  e  cm  Portugal  o  foi  das  Armadas  do  mar 

Oceano,  e  da  que  ElRey  D.  Manoel  mandou  em  foccor^ 
rode  Veneza:  Foi  Ayo  dcfRcy  D.  Joaõ  II.  Governador  da 

caza  de  íeu  rilho,  o  Príncipe  D.  Aífonfo,  Mordomo  mòr  dei- 

Rey,  D.  Manoel,  Prior  do  Crato,  Conde  de  Tarouca,  e  Al- 
feres mor  de  Portugal.  V. 
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V. 

4S9 

Dia  21 de 

Março. 

Efte  dia  do  anno  de  1 574.  na  Dominga  Quarta  da 

Quarcfma  t  fe  celebrou  na  Sé  Metropolitana  de  Lis- 

boa ofegundo  Synodo  Provincial,  convocado,  e  prezidi- 
do  pelo  íeu  Arcebiipo  Metropolitano ,  Dom  Jorge  de  Al- 

meida, com  aííiftencia,  e  confelho  dos  Bifpos  íeus  fufra- 
graneos ,  Dom  Galpar  doCafal,  Bifpo  de  Leiria,  Dom 
André  de  Noronha,  Biípo  de  Portalegre,  Dom  Manoel 

de  Menezes,  Bifpo  de  Lamego  ,  e  Dom  Jeronymo  Barre- 
to, Biípo  do  Funchal.  As  ultimas,  e  fantiflimas  Leys ,  e 

coníjituiçoens,  eftabeiecidas  nefte  Synodo,  fe  imprimirão 
cm  Lisboa  naoffícina  de  António  Gonçaives,annode  1  575. 

*5>  «6>  <5>  <£$>  «§§»  oS9»«S***S»  «$>  «§>  <$$»«§§*  «§§>  «&S* 

VIGÉSIMO  SEGUNDO  DE  MARCO. 

I.  Defpoforios  da  Infante  Dona  Beatriz ,  filha  delRey  Dom 
Fernando. 

II.  Defpoforios  da  fenhora  Dona  Ifabel  s  filha  do  mefmo  Rey, 
III.  Vitoria  de  Dom  Francijco  de  Menezes  o  Roxo  em  Ceilão. 

IV.  Memorável  facção  e m  Cale cut  J obre  a  Fortaleza  domef* 
mo  nome. 

V.  Dom  Garcia  Rey  de  Portugal ,  e  Galiza. 
VI.  GirflldoDias. 

I. 

Mconfequencia  das  pazes  proximamente  ajuf- 
tadas  entre  EIRey  Dom  Fernando  de  Portugal, 

eEIRey  Dom  Henrique  dcCaftella  II.  do  no- 
me ,  íe  celebrarão  ,  nefte  dia,  anno  de  1373. 

os  defpoforios  (  que  depois  fenaõ  lograrão  ) 
entre  a  Infante  Dona  Beatriz,  filha  do  mefmo  Rey  Dom  Fer- 

nando ,  e  DomSancho  Conde  de  Albuquerque  ,  irmaõ  del- 
Rey Dom  AíFonlo  XI. e  de  Dona  Leonor  Nunes  de  Gufmaõ; 

Houve juftas  Reaes,  enellas  veyo  aterra  o  mefmo  Conde; 

Qg(]  [  Máo 
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í>ia  22.  [  Mao  prefagio ,  em  taõ  alegre  dia!  ]  encontrado  de  Marrim 

de     ArTonfo  de  Mello,  paydejoaõde  Mello,  celebre  entre  os  he- 
Março.  roesp0rtuguezes,  pelas  grandes  vitorias,  que  confeguio  em 

particulares  dcfafios,  em  muitas  Cortes  da  Europa ,  profef- 
fando  a  Cavallaria  andante,  a  ufodaquelles  tempos. 

ii. 

NO  mefmo  dia  ,  e  anno  ,  fe  ajuftaraõ  os  defpoíorios  en- 
tre Dom  AfFonío  ,  Conde  de  Guijon  ,  filho  baftardo 

delRey  Dom  Henrique  ,  e  Dona  Ifabel ,  filha  ,  tam- 
bém illegitima,delRey  Dom  Fernando,  dos  quaes  procede 

a  familiados  Noronhas ,  e  outras  nobiliffimas  em  Portugal  , 
eCaftella. 

III. 

PRomovido  ao  eminente  cargo  de  Vice-Rey  da  índia  , 
D.  Jeronyrao  de  Azevedo  ,  e  iargando  ode  General  da 

Ilha  deCeylaõ  ,  lhe  fuecedeu  neíle  ,  hum  Francifco  Roxo, 
homem  (  fegundo  fe  cuidava)  de  naíeimento  humilde, 
mas  de  taò  eílrcmados  brios,  que  por  elles,  fem  mais  va- 

lia ,  ou  valedor ,  iubio  âquella  grande  oceupaçaõ  ,  a  íe- 
gunda  ,  fem  controveríla ,  depois  dos  Vice-Reys.  Então 
fe  foube  ,  que  era  generoíb  ramo  da  eíciarecida  familia 
dos  Menezes  ,  como  filho  de  Dom  Diogo  de  Menezes , 
Conde  da  Ericeira  ,  e  neto  do  clariífimo  Dom  Henrique 
de  Menezes,  Governador  ,  que  fora  >  daquelle  Eftado ; 
Para  que  naõ  faltaííe  a  Portugal  o  memorável  aconteci- 

mento de  alguns  nobiliílimos  Varoens ,  que  nas  luas  mef- 
mas  Pátrias  viverão  tidos  na  reputação  de  homens  Ordi- 

nários. Gloriando-fe,  com  razaõ  ,  Dom  Franciíco  de  ha* 
ver  obrado  como  Cavalleiro  iiluítre  ,  quando  ignorava, 
que  o  era  ,  (  que  he  muito  rmis  de  louvar  )  proíeguio  atè 
a  morte  no  gloriofo  curfo  de  briolas,  egeneroías  acçoens. 
A  primeira  foi,  a  que  agora  diremos,  íuecedida  ncfte  dia, 
anno  de  1612.  PafTou  a  caftigar  ao  P.ey  de  Cândia,  fem- 
pre  oppofto  ao  noíTo  domínio  em  Ceylão:  Levava  á  fua 

ordem  trezentos  Portuguezes,   c  quaíro  mil  Lafcarim :  Sa- hio-lhe 
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hío-lhe  o  inimigo  com  doze  mil  .  e  com  bom  numero  Dia  22, 

de  Elefantes  armado*  Entrarão  cm  duriíTima  batalha;  Em  dd 
huns  era  grande  a  ventagem  do  numero,  ern  outros ,  a  do  v 
valor:  Aquelles  pelejavão  em  defeoça  da  Pátria ,  eíles  em 
demanda  da  honra:  E  huns,  c  outros,  reítados  no  em- 

penho de  ficarem  vencedores  j  Laboravão  com  inccíían- 

te  voracidade  o  ferro,  e  o  fogo,  tudo  era  eftrago,  hor- 
ror, econfuzaõ:  VieraÕ  a  terra  mortos  três  Elefantes,  ou 

três  torres  com  movimento  :  Os  outros  ,  fi;  (ligados  das 
noífas  bailas  ,  negarão  obediência  aos  feus  directores  ,  e 
voltarão  fe  ,  trilhando  furiofos  aos  meímos  ,  cjue  os  ha- 
vião  conduzido  j  Esfriou  nos  intíeis  o  primeiro  ardor  }  e 
foraõ  cedendo  a  campanha,  e  dando  ascoftas;  E  fendo 
carregados  impetuofamente  dos  noííos,  encom  nd  uão  aos 

pès  a  fegurança  das  vidas  ,  perdendo-as  neíle  gloriofo 
coníh&o  mais  de  quatrocentos. 

IV. 

Srando  de  cerco  a  Fortaleza  ,  que  os  Portugueses  ti- 
;  nhaõ  em  Calecut,  fe  viraô  eítei  cm  grande  extremi- 

dade, por  falta  de  mantimentos  ,  e  muniçoens  ,  e  tam- 
bém por  faita  de  gente  ;  Era  entrado  o  Inverno  ,  e  por 

conftquencia  fummamente  diílicultozos  os  foccoiros.  Re- 
lolveo  fe  então  hum  nobre  Cavalleiro,  chamado  Chrif- 

tovão  Juzarte,a  levar  á  Fortaleza  o  pouco,  que  íofria  nu- 
ma pequena  embarcação  j  Metido  nella  com  trinta  e  oi- 

to companheiros,  inveftio  a  praya  ,  onde  via,  <pe  o  ef- 
peravaô  mais  de  dous  mil  Mouros  ;  Empenhos  ha,  que 

fó  intentallos  he  lumma  gloria  -t  Tal  foi  ,  fem  duvida  , 
eíle.  Por  entre  nuvens  de  ietas,  e  bailas,  deíembarcaraõ 

os  valerofos  Portuguezes  ,  e  inveílindo  com  aqudía  nu- 
merofa  multidão,  peito  a  peito  ,  fe  ateou  huma  bravífíi- 
ma  peleja  :  Os  noiTos  ,  feitos  em  hum  corpo  ,  refiílião 
Com  valor  infigne  :  Os  concrarios  ,  como  erão  tantos  , 
facilmente  os  cercarão,  c  comprimirão  de  forte  j  que  já 
não  podião  ufar  das  lanças  }  Então  vieraõ  aos  braços  ,  con- 

vertido cm  luta  ,  o  combate,  feriao-fe  com  armas  curtas, 

~e  fem  temor  da  morte  fó  atendiaõ  a  matar  j  Ao  mefmo 
Qcjq  ij  tempo 
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Dia  22.  tempo  fe  achava  a  Fortaleza  combatida  por  muitas  partes 

c  furiofimente  ,  mas  ,  nem  por  iíío  deixarão  de  fahir  delia 

*  '  quarenta  foldados,  á  ordem  de  Dom  Vafco  de  Lima  ,  a 
íoccorrer  os  novos  hofpedes ;  Cs  quaes,  defafogados  hum 

pouco  da  multidão  ,  que  os  oprimia  ,  abaixando  as  lan- 
ças ,  foiao  rompendo  pelos  inimigos  com  valerofa  im- 

preíLõ  ,  e  fempre  com  o  roílo  nelles  ,  as  cofias  na  For- 
taleza, até  chegarem  ao  poftigo.  Aqui  fe  renovou  ocom- 

bate  com  indizível  ardor  ,  porque  os  Mouros  ,  ciecidos 
em  numero,  e  cm  efperança,  pertendião,  ou  impedir  a 

entrada  aos  noffos ,  ou  entrar  juntamente  com  elles.  Ncf- 
tc  aperto  taó  perigolo ,  obrarão  os  Portuguezes  maravi- 

lhas eílupendas,  e  a  pezar  daquella  imrrunfa  multidão  de 

inimigos,  rebatendo«os  com  iníígne  dcftrcço  ,  entrarão 

na  praça,  feridos,  porém,  quaíi  todos  ,  dos  quaes  morre- 
rão alguns  -t  No  confiióto,  mais  de  vinte  -y  Mas  huns ,  e 

outros,  merecerão  ,  e  ganharão  nome  ,  e  fama  immor» 
tal  por  tão  gloriofa  empreza  ;  Sacctdcu  ncfte  dia  ,  em 
Quinta  feira;  anno  deij2j. 

v. 
PElos  annos  de  106*5:.  Reynava  em  boa  parte  de  Hef- 

panha  E;Rcy  Dom  Fernando  ,  a  quem  chamarão  o 
Grande  ,  e  na  verdade  o  foi ,  porque  com  tftrerrado  valor, 
e  gloriv^fas  vitorias,  fez  tributários  a  muitos  RtysMGuros, 

e  efpechlmente  em  Portugal ,  conquiftou  as  Cidades  de  Co- 
imbra, Lamego,  Vizeu  ,  e  outras  muitas  povoaçoens ,  com 

grande  gloria  do  nome  Chriftao ,  e  do  feu.  Foi  cazado  com 
a  Rainha  Dona  Sancha  ,  filha  delRey  de  Leaõ,  Dr  m  ArTon- 

fo,  da  qual  teve  a  Dom  Sancho  ,  Dom  AfFonfo,  Dom  Gar- 
cia ,  e  a  Dona  Urraca,  e  Dona  Elvira.  Por  fua  morte  re- 

partio  os  feus  cftados  nefta  forma  ,•  A  Dom  Sancho,  que 
era  o  mayor  ,  deixou  Caftella  ,  até  o  rio  Ebro  ,  e  Eftrema- 

dura,-  A  Dom  AfFonfo  ,  deixou  o  Reyno  de  Leaõ  ,  com 
terra  de  Campos,  e  Afturias;  A  Dom  Garcia,  deixou  Ga- 

liza ,  com  o  que  havia  ganhado  em  Portugal  $  A  fua  fi- 
lha Dom  Urraca  ,  deixouZamora  comametade  dolnfan- 

tado  ;  E  a  Dona  Elvira,  deixou  Touro  ,  com  a  outra  ame- 
tade  $ 
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tade  }  Mas  o  efFeito  moftrou  ,  que  querendo  fazer  trez  filhosDia  22» 
Reys,  pozascoufas  em  termos  de  nenhum  o  fer :  Porque., 
r*        c        l        •  11  1  Março* 
Dom  Sancho,  impaciente  com  aquelia  repartição  ,  julgan- 

do ,  que  tudo  lhe  tocava  ,  como  a  primogénito,  rompeu 
guerra  aos  irmãos,  em  que  houve  vários  íucceífos, que  naõ 

laõ  defte  lugar.    Refultou  fugir  Dom  Aflfonfo  para  os  Mou- 
ros, e  Dom  Garcia  reconhecer  vaííalagem  a  Dom  Sancho, 

o  qual  cheyo  de  arrog  meia  ,e  naõ  menos  de  ambição  ,  in« 
tentou  tirar  a  Cidade  de  Zamora  a  fua  irmã  Dona  Urraca, 

elhe  poz  hum  apertado  citio,  em  que  foi  morto  á  traição 
por  Vtlhido   Dolíosj   A  eftc  trágico  fucecífo,  fe  leguio  a 
liberdade  da  praça,  e  a  exaltação  delRey  Dom  AfFonío  ,  que 
logo  correu  a  tomar  pc  íle  dos  Eftados ,  de  que  feu  irmaô  D. 
Sancho  o  deípojara  ,  e  dos  que  agora   vagavão   por  fua 

morte.    Dom  Garcia  ,  aomefmo  tempo,  qutz  tirar  a  Cida- 
de de  Touro  a  fua  irmã  Dona  Elvira,  e  lobre  efta  injuíla 

pertençaõ  ,  (que  naõ  confegnio)  acrecentou  graviííimas  ve» 
xaçoens,  que  fazia  aos  feus  VaíTallos ;   Razaõ  ,  porque  mui- 

tos fe  acolhiãoàfombradelRey  Dom  ArFonío,que  era  Prín- 
cipe benigno,  e  clemente  por  extremo  •    Daqui   nafeeraõ 

graves  difeordias  entre  ambos  ,  quê  durarão  ,  até  que  Dom 

AfFonío  teve  traça  d?  haver  às  mãos  (  poíto  que  aleivofa- 
mente  )  a  Dom  Garcia  ,  e  eíquecido ,  para  com  elle,  da  fua 
manfidaõ  ,  o  mandou  meter  a  bom  recado, com  giilhoens 

nos  pés,   noCaftello  ,  chamado  de  Luna  ,  cujo  nome  fim- 
bolizava  bem  com  as  variedades ,  que  à  fortuna,    alternou 
neíTe  Príncipe,   jà  propicia  ,  já  advería.   Efteve  prezo  até 

a  morte,  e  fe  mandou  enterrar  com  o's  mcfmos  grilhoens, 
metidos  nos  pés  ,  (  ou  os  pés  nelles ,  )  para  coníervar  ,   entre 
as  cinzas  da  fepultura  ,  a  triíte  memoria  da  fua  infelicidade, 
c  da  tirania  de  feu  irmão.   O  quando,  e  o  como   morreu, 

conda  do  Epitáfio  feguinte.    Aqm  defeança  Dom  Garcia,  Rey 
de  Portugal^  y  Galtcta  ,  hijo  delRey  Don  Fernando  el  Magno: 
Fue  prezo  con  arte  de  Ju  hermano  ,  y  muno  enpnfiones  ,    ano 
de  mil  y  nojenta ,   avetnte  y  dos  de  Março.   Eftá  fepultado 
em  Santo  Isidro    de  Leaõ.    Fizemos  efta  breve  memoria 

delRey  D.  Garcia ,  porque  ,  em  fim  >  teve  o  titulo  de  Rey  de 
Portugal,  e  os  Portuguezes,  moílrandofempre  a  fua  innata 
fidelidade  ,  e  conftancia  ,  obrarão  rariíTimas  finezas  ,   e 

proezas, 
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Dia  21. proezas,  por  lhe  defenderem  a  vida  ,  e  manterem  a  Ma- 

,„de     geftade. Março.  & 

VI. 
NA  Villa  de  Aldeã  Galega  de  Ribatejo,  faleceu  ncfte 

dia  ,  anno  de  17 $7.  com  cento  e  dezakis  annos ,  e 
cinco  dias  deidade,  Giraldo  Dias , mulato  ,  eleravo  do  De- 

zembargador  António  de  Sampayo  Cogominho  de  Vaf- 
concellos ,  o  qual  havia  nacido  na  Villa  de  Vianna  de  Alen- 

tejo em  17.  de  Março  de  161 1.  e  veyo  a  alcançar  na  lua  vi- 
da os  reinados  de  féis  Monarchas  de  Portugal. 

VIGÉSIMO  TERCEIRO  DE 
MARCO. 

I.   Santo  Indalecto  ,  Bifpo  ,  e  Mártir. 
Ií.   SaÕ  Domtcto ,  e  feus  companheiros  Martyres. 
III.  0  Santo  Monge  Romano. 
IV.  declamação  delRey  Dom  Diniz. 

V.  Dom  Fernando  II '.  Duque  de  Bargança. 
Vi.   Entra  António  de  Fana ,  à  força  de  armas  ,  a  Cidade  de IVauday. 

VI  í.   Dom  Ejievao  de  Almeida* 
Vlll.   Na/ce  o  Infante  Dom  Pedro  ,  filho  delRey  D.Sancho  /. 

I. 
ANTO  Indalecio,  Bifpo  ,e  Mártir,  hum  dos  nove 

diícipulos,  que  o  Apoítolo  Santiago  converteo  na 

Provincia  de  Entre  Douro  J  e  Minho,  padcceomàr» 
tirio  neftedia  ,  anno  de  cincoenta  e  nove. 

11. 

NO  mefmo  dia,no  anno  de  3  00. padecerão  martírio  S.Dó- 
micio,  e  feus  companheiros,  Eparchio^PelagiajAquila,  e 

Theo- 
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Theodozia  ,  todos  Portuguezes,  naturaes  da  Cidade  de  Bar.  Dia  2$. 
gaoça  .  que  antigamente  fe  chamou  Júlio  Bri^a.  ^e 
5     v       l  b  J  °  Março. 

III. 

Santo  Monge ,  chamado  Romano ,  natural  de  Merida, 
era  Abbade  doancigo  Morteiro  Caulianoda  Ordem  de 

Saõ  Bento  ,  quando  fe  perdeo  Hefpanha ;  Vindo  dar  áquel- 
le  Mofteiro  ÈlRey  Dom  Rodrigo ,  perdida  a  ultima  batalha, 
o  acompanhou  o  Santo  Monge,  trazendo  com  ílgo  aan- 
tiquiffima  Imagem  da  Senhora  da  Nazareth  ,  e  muitas  Re- 

líquias de  Santos  ,  e  fizeraõ  aííento  nos  confins  de  Portu- 
gal ,  no  meímo  íitio  ,  onde  hoje  he  venerada  a  meíma 

facrolanta,  e  miiagrofa  Imagem;  Alli  viveo  Romano  em 
hurna  cova,  noperenne  exercício  de  oraçoent,  e  contem- 
plaçoens  do  Ceo,  e  nefte  dia,  anno  de  716.  foi  a  lograr 
o  premio  de  íeus  trabalhos, 

IV. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1179*  foiacclamado  Rey  de 

Portugal ,  o  Infante  Dom  Diniz  ,  primogénito  del- 
Rey  Dom  Aífonfo  III.  Quiz  opporíe-lhe  feo  irmaõ  íegun- 
do,  o  Infante  Dom  Aífonfo,  com  o  fundamento,  de  que 
Dom  Diniz,  ainda,  que  mais  velho  ,  havia  nafeido  em 
tempo  ,  em  que  era  nullo  o  matrimonio  delRey  feu  pay 
com  a  Rainha  Dona  Beatriz :  Mas  como  le  havia  alcan- 

çado legitimação  do  Papa  ,  facilmente  fe  defvancceu 

aquella  contradição ,  e  entrou  Dom  Diniz  a  Reynar  pa- 
cificamente. 

v. 
DOm  Fernando  ,rII.  Duque  de  Bragança  ,  I.  do  nome, 

foi  fi  hofegundo  do  primeiro  Duque  Dom  Aífonfo, 
por  cuja  morte  ,  e  de  feu  irmaõ  mais  velho,  (  que  fe  cha- 

mou também  Dom  Aífonfo,  e  fendo  Marquez  de  Valen- 
ça morreu  em  vida  de  feu  pay  ,  fem  deixar  fucceífaõ  le- 

gitima )   entiou  na  poííe  daquellc  grande  Eftado  ,    com 

pren« 
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Dia  2^.  prendas  ,  c  virtudes  não  deílguais  a  outro  mayor  ,  fendo 

ce  o  feu  o  mayor  de  Hefpanha.  O  primeiro  titulo,  que  te- 
ve foi  de  Conde  de  Arrayolos  ,e  o  primeiro  emprego  foi 

de  Governador,  e  Capitão  General  da  Praça  de  Ceita, 
aonde  o  levarão  as  chamas,  em  que  ardia  de  guerrear  aos 

infleis ,  c  logrou  occafíoens  luzidiífimas,  aííiftindo  naquel» 
la  praça  muitos  annos  s  e  fuftentando  ,  a  expenças  íuas, 

duzentos  cavalios ,  e  mil  Infantes  -y  Razão  ,  porque.  FJRey 
Dom  AfTonfo  V.  lhe  ajuntou  depois  ao  Ducado  de  Bar- 
gança  o  de  Guimaraens.  Acompanhou  aos  Infantes  Dom 

Henrique,  e  Dom  Fernando  na  jornada  de  Tangere,  fa- 
zendo officio  de  C>ndeftavel|,  e  obrou  raras  proezas  na- 

quella  infelice  expedição.  Nas  turbulências  fucctdidas  em 

Portugal,  pela  menoridade  do  melmo  Rcy  Dom  AfTonfo  , 

antepoz  os  diótames  da  razão,  e  da  juftiça  ,  a  todos  os  ou- 
tros refpeitos  da  conveniência,  e  do  fangue.  Parecendo- 

Ihe  injuíla  a  depofição  da  Rainha  Dona  Leonor,  e  a  in- 
trodução do  Infante  Dora  Pedro  na  regência  do  Reyno, 

encontrou  huma  ,  e  outra  ,  quanto  lhe  foi  poííivel  ;  E 
ainda,  que  prevaleceu  a  voz  do  povo  a  favor  do  Infante, 
nunca  o  Conde  de  Arrayolos  lhe  quiz  chamar  Regente. 
Procurou  ,  com  grandes  inftaccias  ,  e  vivas  deiigencias , 

que  a  Rainha  Dona  Leonor  voltaífe  a  Portugal  ,  donde 
lahira  perfeguida  ,  e  fem  duvida  confeguiria  o  generofo 
intento,  a  não  fe  atraveífar  à  morte  da  Rainha,  fuecedi- 

da  naquella  fazaõ  em  Toledo.  Pofto  ,  que  impugnou  a 

nomeação  do  Infante  •  Como  viífe  ,  que  dez  annos  de- 

pois, havendo  governado  o  Reyno  com  lingular  prudên- 
cia, e  acertadiílimas  direcçoens  ,  o  perfeguião  de  morte 

os  Uus  inimigos  ,  fe  declarou  o  Gonde  contra  elles  ,  e 

contra  feu  próprio  pay  o  Duque  Dom  AfTonfo  ,  e  con- 

tra feu  irmão  o  Marquez  de  Valença  ,  que  erão  os  prin- 
cipaes  motores  daquella  perfeguição  ;  Bem  ,  que  a  naò 

pode  rebater  ,  porque  era  já  mayor  a  dilgraça  daquelle 

Príncipe,  que  todos  os  esforços  ,  que  por  muitas  vias  fe 
fizeraõ  em  fui  defença.  Elevado  por  morte  de  feu  pay  â 

grandeza  de  Duque  de  Bargança,  entrou  a  dar  novas,  e 

mais  efclarccidas  provas  de  valor,  prudência,  e  magna- 

nimidade. Paílando  depois  ÈÍRcy  a  Africa  ,  na  occafiaô  , 

cm 
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cm  que  tomou  Arzilla  ,  fícoo  entregue  o  governo  do  Rey- Dia  25. 

no  à  Santa  Prioceza  Dona  Joanna  ,   e    por  adjunto  o  Du-       e 
que  Dom  Fernando,  fobre  o  qual  cahia    na  realidade  to. 
do  o  pezo  das  direcçoens  publicas.  Quando  o  mefmo  Rey 
quiz  declarar  guerra    aos  Rcys  Dom  Fernando  ,   e  Dona 
líabel,  fobre    as  pertençoens   da  Princcza   Dona   Joanna 
(aquém    depois  chamarão  a  cxccllente   fcnhora  )  foi   o 
Duque  de  contrario  parecer  ,  c  o  esforçava  com  razoens 

concludentes ;  E  pofto ,  que  ElRey  procurou   por  muitos 
modos  reduzillo  a  que  íe  decelTe  da  íua  opinião,   inííftio 
fempre  nella  ,  antepondo  generofamente  a  defença  do  que 

julgava  acerto  ,  aos  agrados,  que  de  novo  pudera  coníe- 
gair    dcIRey  ,  por  meyo    da  lizonja.     Alguns   diíTeraõ , 
que  a  contradição  ,  com   que  fe   oppoz  áquella  guerra  , 
nafeia  de  fazer  as  partes  da  Rainha  Dona  lfabel  ,   (ua  fo- 
briohaj   Mas  o  cfTcito  moftrou  ao  depois,  que  o  feu  voto 

nada  ceve  de  reípeitos  particulares  ,  e  que  todo  fe  encami- 
nhava à  confervaçaõ  do  bem  publico  j   E  como  ElRey  to- 

mou a  ultima  refoluçaõ  de  paííar  a  Caftella  ,  ordenou  o 

Duque  a  ícu  filho  ,   (  que  já  fe  intitulava  Duque  de  Gui- 
maraem  ]  que  acompanhafle  a  ElRey  ,  e  difpoz  ,  que  fof- 
fe  com  hu^na  tal  comitiva  de  oiados  ,  c  Cavallciros  ,   que 
bem  defempenhaiTe  a  grandeza  dafuacafa,  c  naõ  foi   em 

peíToa  ,  porque  fe  achava  já  velho,  c  muito  enfermo.   Af- 
íiftia  na  Villade  Guimaraens ,  quando  lhe  chegou  a  noti- 

cia ,  de  que  ElRey  fora  vencido  na  batalha  de  Touro  5 

Trouxeraó-na  certos  moços  nobres  daquella  Villa ,  01  quaes 
lha  quizeraõ  dar,  e  elle  os  não  quiz  ouvir ,  nem  ver,  or- 
denando-lhe  ,   que  logo  voltaífem  para  a  campanha ,  acref- 
cencando:  Que  naõ  era  de  homem  de  bem  ,  e  com  honra, 

recolherem.Je  a  fuás  ca/as  ,  deixando  o  feu  Rey  entre  os  Jeus 
inimigos.   Faleceo  neftc  dia  ,  anno  de  Í478.    Cazou  cora 
Dona  Joanna  de  Caftro,  fcnhora  do  Cadaval ,    filha  her- 

deira de  Dom  Joaõ  de  Caftro,   fènhor  damefma  Villa,  c 

de  Dona  Leonor  da  Cunha  ;   E  teve  a  Dom  Fernando,  fc- 

guado  do  nome  ,  terceiro  Doque  de  Bargança,  c  primei- 

ro Duque  deGuimaraens  -y  A  Dom  Joaõ  ,  Marquez  de  Moo- 
te-mòr ,  Coodeftavcl  de  Portugal  :   Dom  Afíonfo,  Conde 
de  Faro,   Dom  Álvaro,   fenhor  do  Cadaval ;  Dona  Brites, 

Rrr  Mar- 
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Dia  tf.  Marqueza  de  Viila  Real  -t   Dona  Guiomar,   Condeça  He 

^c      Loulé  j   Dona  Uabcl  ,   que  não  tomou  citado  ,  e  Dona  Ca- 
ar^°*  tharina,  que  efteve  dclptfada  com  Dom  João  Coutinho, 

tetcciío  Conde  de  Matialva,   porem  naõ  chegou  ater  tf- 
f^ito  o  cazamento  ,  por  mona  o  Conde   na  tomada  de 
AízilJa. 

vi. 
PElosannos  de  1541.  difeorria  com  quatro  pequenos 

baxeis  o  celebre  Capitão  António  de  Faria  e  Soufa  , 
pelos  mares  da  China ,  e  dezejando  a  liberdade  de  certot 

Portuguczes  ,   que  por  cafos  adverlos   íe  achavao  cativos 
na  Cidade    de  Nauday  ,   pedio   com   termo*    conezes   ao 
Governador  da  meíma  Cidad»  ,   lhos  quizcííe  largar  ,  de- 

clarando,  que  não  duvidava  contribuir  com  o  que  tvffc 
juilo  para  o  íeu  rcfgate.     Reípondeu  o  Governador   com 
tanta  arrogância,  e  deíprezo ,   que  excitou  nos  Poituguc- 
zes  vivas  chamas  de  indignação  ,    c  ardentes  dezejos  de 
vingança;  Era,  poièm,   ou  parecia  ,  impoflível  o  cffeito: 
Pojque   o  Capitão  ,   apenas  fe  achava    com  quatrocentos 
e  Utema  homem  ,  dos  quaes  não  paííavão  de  ícífenta  os 

Portuguezes ,   os  outros  craõ  de  diverías  naçoen*  do  Ori- 
ente ;  Toda  via,  com  cftes  fe  rezolveo  ácmpieza.   Dtzem- 

barcou  velozmente  ,  e  foi  demandando  as  portas  ,  quan- 
do já  por  cilas  fahiaõ  mil  c  duzentos  infantes,  e cem  gi- 

netes em  noífa  oppofiçaõ  ,  mas  com  ta6  pouca   ordem  , 
que  animarão  muito  a  noífa  confiança.   Foraõ  laborando 
as  bocas  de  fogo  ,   e  cahindo  grande  numero  de  inimi-» 

gos;  Sobre  huma  ponte  foi    a  mortandade  mayor  ,   por-» 
que  a  multidão  apinhada  naõ  deixava  paííar  baila  cm  vaõ. 
O  Governador,   fobcibo  ainda,   e  arrogante  ,  apparccia 
formidável  fobre  hum  fermoío  Cavallo  com  luzidas  armas, 

pelejando,   e  animando  0$  fcas  com  paiavras,   e  com  ex- 
emplos ,  quando  hum  foldado  Porcugocz  encarando   nel- 

Je  hum  mofquete  ,  o  lançou  morto  em  terra  :    Efte  bom 

acerto   poz  fwlice  lemate  á  facçaó  ;    Puzeraò-fe   os  ir  ríeis 
em  declarada  ,  e  precipitada  fugida  ,    e  íahsndo  por  ou- 

tras poaas  ,  naõ  deixarão  aos  expugnadores  outro  cuida- 

do 
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do,  mais  ,  que  o  de  faquearem  a  Cidade,  de  cujos  pre-Dl^2)« 

ciofiflimos  defpojos  Te  encheu  largamente  a  cobiça  militar.  Mae 
Seguio-fe  ao  faço  o  incêndio  ,  e  defapareceu  aquella  no- 

bre povoação  em  elpaço  breve  ,  primeiro  cuberta  de  cha» 
mas  ,  e  lo^o  desfeita  em  cinzas  Recolheufe  o  Faria  aos 

ieus  navios  ,  recobrados  os  Portuguezes  cativos,  e  prole- 
guio  em  outras  memoráveis  emprezas ,  de  que  trataremos 
nos  dias,  a  que  pertencem. 

VII. 

DOm  Eítevaõ  de  Almeida  ,  Portuguez ,  natural  da  Vil- 
la  de  Abrantes ,  fiho  de  D.  Diogo  de  Almeida  ,  Prior 

do  Crato,  paíTou  defte  Rcyno  com  a  Emperatriz  Dona 
liabel  para  o  de  Caftella  ,onde  por  fuás  muitas  virtudes  foi 
promovido  pelo  Emperador  Carlos  V.  ao  Biípado  de  Leam, 
e  depois  de  vir  do  Concilio  Tridtntino ,  ao  Biípado  de  Car- 

tagena ,  na  qual  Cidade  fundou  ,  e  dotou  com  larga  ,  c  pi- 
edosa maô  o  famofo  Collcgio  da  Companhia  de  Jeíus  no 

anno  de  i  5  5  7.  e  deixou  grandes  legados  para  fe  acabarem 
osCollegios  da  meíma  Companhia  de  Medina  ,  e  Placen- 
cia.  Faleceo  nefte  dia  de  1563.  Jaz  fepultado  na  Capella 

ir.òr  do  mefmo  Collegio  de  Carth3gena  ,da  parte  doEvan- 
geÍho,em  magnifico  tumulo  de  alabaftro  ,  íobre  o  qual  fe 
vé  o  feu  retrato  ,  acompanhado  das  quatro  virtudes  Car- 
deaes ,  Juftiça,  Prudência,  Fortaleza,  Temperança ,  cm 
que  refplandeceo  com  fingularidade  ;  e  na  Sacriftia  do 
mefmo  Collegio  fe  poz  também  o  feu  retrato  de  pincel  com 
eíte  letreiro, 

Dominm  D,  Stephanus  de  Almeida, 
Cartbagtnenfis  Epjjcopm  ,  hujm  Collegtj 
fundator ,  vir  pms  ,  nobtlts  ,  erudttus ,  & 
magnantmus,  Obttt  dte  23.  Marttj  anno 
Dm  1563. 

VIII. 
; 

NElte  dia  do  anno  de  1 1 8  7.  nafceo  o  Infante  Dom  Pe- 

dro, filho  delRcy  Dom  Sancho  I.  e^da  Rainha  Dona 
Rrr  ij  Dulce, 
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Dia  24.  Dulce.  Foi  Conde  de  Urgel ,  e  íenhor  de  Malhorca ,  como 
wdc     diremos  em  outro  dia. Março. 

VIGÉSIMO  QUARTO  DE  MARCO. 

I.  Saõ  Paterno ,  Bifpo  ,  e  Confeffor. 
II.  Alnfan:e  Dona  Pelippa  afilha  delRey  Dom  Duarte. 
1 1  í.  Horrendo  final  do  Ceo. 
I V.  Conquifta  da  Ilha  de  Balzar. 
V«  Acção  briofa ,  e  vitoria  illuftre  em  Africa  em  defenfa  da 

Ctdade  deCeyta. 

VI.  Atacao  fegunda  vez  os  Olandezes  a  fortaleza  do  Arrayal 
em  Pernambuco. 

VII»  N afie  o  Infante  Dom  Fernando  f  filho  dos  Reys  D»  San- 
cho /.  e  Dona  Dulce. 

VIU.  Ifabel  Paz. 

I. 

Aõ  Paterno  ,  Arcebifpo  de  Braga  ,  Varaõfan- 
tiííímo  ,  e  doutiííimo;  Prezidio  ,  como  Pri- 

maz das  Hefpanhas,  a  hum  Concilio  nacional, 
a  que  afliítiraõ  dezanove  Bifpos  ,  donde  fahr 
raõ  utiliílimos  Cânones  contra  a  herezia  Prifci- 

liana  ,  e  contra  muitas  relaxaçoens,  que  havia  no  eítado  Ec- 
cleíiaítico.   Cheyo  de  boas  obras,  paíTou,  nefte  dia  ,  a  lograr 
o  premio  delias ,  anno  de  407. 

11. 

NOmefmo  dia,  anno  de  1439.  morreu,  ferida  depef- 
te,  em  Lisboa ,  a  Infante  Dona  Felippa  ,  filha  primo- 
génita dosReys  Dom  Duarte  ,  e  Dona  Leonor  ,  quando 

contava  doze  anãos  de  idade  ,  e  quando  começavaô  a  ref- 
plandecer  nella,fem  conto ,  as  perfeiçoens  da  natureza, e 
os  dotes  da  graça. 

III. 
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NOmefmodia,  em  Terça  feira,  anno  de  1581»  ás 

oito  horas  da  noite,  apparcceu  o  Cco ,  fobre  o  valle 
de  Xabregas,  ardendo  cm  fogo,  o  qual  foi  correndo 

para  o  Occidcnte  ,  inclinando  para  a  parte  do  Norte  :  Du- 
rou muitas  horas,  e  era  o  efpe&aculo  mais  horrendo,  e 

temerofo  ,  de  que  fe  acordavaõ  os  homens.  Na  noite  fc- 

gnintc,às  mefmas  horas,  appareceo  outra  vez  o  meímoin* 
cendio,   pofto ,  que  com  menos  intenção. 

IV. 

COnquiftada  no  anno  de  16  jq.  Com  feliciffimo  fuccef- 

fo  a  praça  de  Damaõ  pelo  famofo  Vice-Rey,  D.  Conf- 

tantino  de  Barranca ,  (  como  em  outro  dia  dizemos )  e  faço-  1,dt.  Fe' 

didos  valerofamente,  pelo  inngne  Capitão  António  Mo- 
niz Barreto  ,  das  viíinhanças  delia  os  Abexins,  que  pouco  16.  de 

antes  a  dominavaõ  (como  também  dizemos  em  outro  dia)  evercir! 
pareceo  ,naõ  íó  conveniente,  mas  precizo,  meter  debaixo 

do  mefmo  jugo  a  Ilha  de  Bilzar,  pouco  diftante,  nacon- 
íldcraçaô  de  ícr  hum,  como  antemural  para  a  defenfa  da 

Cidade  contra  as  invazoens,  que  os  inimigos  pudeífem  in- 
tentar por  mar  ,  e  terra  ,  e  por  fer  hum  paíío  franco  para 

a  condução  dos  mantimentos  ,  e  muniçoens ,  no  caio  de 

qualquer  afTedio.  Por  eftes  mcfmos  motivos ,  a  havia  forti- 
ficado ,  e guarnecido  com  reparos,  armas,  e  gente  ,  Cidc 

Bofetà,  fenhor,  que  acabava  de  fer,  deDamaõ,  Mandou 

o  Vice-Rey  fobre  ella  a  Dom  Pedro  de  Almeida,  Capi- 
tão de  Baçaim,  e  a  feu  irmaõ  Dom  Luiz,  com  trezen- 

tos foldados,  que  nefte  dia  ,  no  anno  referido,  a  invef- 
tiraõ  com  eftremado  valor;  E  pofto  que  o?  defenfores  fe 
esforçarão  a  nos  impedir  a  entrada  ;  Como  andávamos  taõ 
coftumados  a  vencer,  e  elles  a  fer  vencidos, cedendo  ao 

coifo  impeto,  e  ao  feu  temor  ,  defempararaõ  precipitada- 

mente as  fortifícaçoens  ,  e  a  Ilha,  econfeguio  ,  fem  íangue, 

a  fortuna  do  Vice-Rey  acrecentar  aoEftado  hum  florente 
dominio,  e  ao  nome  Portuguez  nova  reputação. 

V. 
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Dia  24. 
de  y# Março, 

REynando  ElRey  Dom  Afíonío  V.  de  Portugal  ,  quan- 
do ainda  duravaõ  as  guerras  com  Caftella ,  Tendo  Go- 
vernador de  Ceyta ,  Ruy  Mendes  Ribeiro  ,  íUuftre  ,  e  vale- 

rofo  Capitão  ,•  Vieraõ  os  Mouros  fobre  a  meíma  Cidade: 
O  mefmo  fizeraõ,  eaomefmo  tempo,  por  outra  parte  os 
Caftelhanos ,  ehuns,e  outros,  puzeraò  a  praça  em  gran- 

de confternaç3o.  Defendiaõ-fe  os  Portuguezes  taõ  brava- 
mente ,  cjue  delcoofiados  os  Mouros  de  os  vencerem  ,  intro- 

duzirão praticas  de  concórdia  ,  propondo  ,  que  junto  o 

feu  poder  com  o  dos  noííos ,  deitem  huns ,  e  outros  ,  ío- 
bre  os  Caftelhanos  ,  orTcrecendo-lhe  todas  as  fcguranças, 
que  lhe  foííem  pedidas.  Era.  efta  propofta  naò  pouco  con- 

veniente para  os  Portuguezes  :  Porque  ,por  acjucllc  modo, 

aífeguravaõ  a  Cidade  ,  e  a  li  mefmos ,  e  feriaõ  aos  Cafte- 
lhanos pelos  mefmos  fios,-  Mas  ovaferoío  Ribeiro  repri- 

mindo os  Ímpetos  da  vingança,  em  obfcquio  da  Rtligiaõ, 
elegeo  antes  contraftar  com  huns ,  e  outros  inimigos  ,  do 

que  ligar-fe  com  os  que  o  eraõ  da  Fé,-  E  Dcos  lhe  pagou 
aquella  refoluçaõ  taõ  pia  ,  como  brioía,  com  influir  taes 
alentos  nos  coraçoens  dos  feus,  que  nefte  dia,  f  zendo  hu- 
ma  vigorola  fortida  fobre  os  quartéis  dos  Mouros  ,  os  fize- 

raõ retirar  com  grande  perda ,  e  os  Caftelhanos,  admirando 
tanto  valor,  fe  retirarão  também  nomeímodia. 

vi. 
NAõ  fofriaõ  os  Olandezes  ,  dominantes  em  Pernam» 

buço,  a  noífa  Fortaleza  do  Arrayal  ,  por  fer  hum  , 
como  freyo  ,  da  fua  liberdade  ,  e  hum  injuriofo  padrafto 
do  feu  poder  3  Com  todo  o  que  entaÕ  tinhao  i  fahiraõ  na 
volta  delia  ,  nefte  dia  ,  anno  de  1 0T3  3.  com  mil  e  qui- 

nhentos Infantes  efcolhidos,á  ordem  deSigifmundo  Vanf- 
cop,  que  os  miniftros  da  Companhia  Occidental  haviaÕ 
mandado  de  novo  áquella  conquifta  a  emendar  os  erros t 

oa  difgraças  de  feus  predeceíTores.  Achava-fe  na  Fortale- 
za o  Conde  de  Banholo ,  Dom  António  Vicencio  Sanfeli- 

che, 
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che,  italiano  de  oaçaõ  ,  mandado  também  pelos  Minií-Dia  24. 
tros  deHelpanha  para  director  daquella  guerra  j   Mas  ia- 
hio-lhe  muito  errada  a  eleiçaõ  ,  porque  o  tal  Conde  ,  em 
quanto  efteve  em  Pernambuco ,  naõ  fez  mais  ,  que  fugir, 
entregando  grande  numero  de  praças  nas  mãos  dos  inimi- 

gos ,   dus  quaes  era  fama  publica,  que  fe  deixara  comprar. 
Foííe  .corno  f.íTe  ,  o  certo  he  ,  que  o  Conde,  logo  nef- 

ti  occafiaõ  ,  (  que  foi    a  primeira  ,  que  íe  lhe  offcreceo 

naquellas  parte»)   ou  citava  ,  ou  fe  fingio  doente  ,   c  ca- 
hio  todo  o  pezo    da  defença   (obre  os  dous  irmãos  Duar- 

te,   e  Mathias  de  Albuquerque,  em  grande  bem  da  pra- 
ça, que  deveo  a  ambos  a  fua  confervaçaõ.     Atacaraõ-na 

os  Olandezes  divididos  cm  trez  efquadroens  ,  de  quinhen- 
tos homens  cada  hum  ,   por  trez  partes  ,   ao  mcfmo   tem- 

po:  Pelas  me  imas,  os  rebaterão  os  ncílos  com  valor  in» 

figne,    Pd  jou-fc  por  eípaço  de  muitas  horas,   em  que  du- 
rou com  obibnada  porfia,    de  huma  paire  oaíTalto,  da  ou- 

tra ,  a  oppohçaõ  j   Mas  com  tanto  mayor  dano   dos  ini- 

migos» que  já  apparecia  o  circuito  da  Fortaleza  alaítrado 
de  cadáveres ,   nadando  em  feu  próprio  Tangue.    Mandou 
Sigifmundo  tocar  a  recolher,   e  os  feus  o  fizeraô  com  tan« 
ta   preíT*  ,   e  taõ  medrofa  ddordem ,    que  mais  f  i  figida, 
que  retirada.    Perderão   mais  de  quatrocentos  homens  ,  c 
foi  muito  mayor  o  numero  dos  feridos ,   e  mais  de  quaren- 

ta prizionciros.    Outro  grande    numero  ,   que  fugio  para 
o  certão ,   foi  largo   pafto  à  voracidade  dos  gentios  ,   que 
por  muitos  dias  andarão   à  caça  de  Olandezes ,  como  atél- 
li  de  feras.    Morrerão  dos  noíTos,  vinte  e  cinco ,  e  mais 

de  fefferua  feridos  j   Entreeir.es,   o  famolo  Henrique  Dias, 
que  obrou  proezas    fingulares  ;   Aííim  hum  ,   c  outro  Al- 

buquerque j   Affim  todos  os  Cabos,   e  loldadoa    Portugoe- 
zes.    O  Conde    de  Banholo   levou  os  parabéns  ,   que  naõ 
merecia,   e  que,  talvez,   recebeo  diífímulando  hum  gran- 

de pezar  interior  :    Tac*  faô    os  enganos,  e  apparcncias 
mentirofas  de  que  o  mundo  eflá  chcyo! 

VIL 
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VII. 

NEfte  dia ,  anão  de  1 1 8  8.  nafceo  o  Infante  Dom  Fer- 
nando ,  tilho  dclKcy  Dom  Sancho  1.  c  da  Rainha 

Dona  Dulce.    Foi  Conde  deFlandes,  como  já  difle* 
mos  em  outro  dia. 

VIII. 

ISabel  Vaz,  mulher  ,  que  vencia  praça  de  foldado  nâ 
fronteira  de  Tangerc  >  foi  dotada  de  grande  valor  ,  e 

esforço.  Faleceo  em  huma  íahida  ,  que  fizeraõ  os  Mou- 
ros neíte  dia  d*  1647.  fendo  Governador,  Dom  Rodri- 

go la  Silveira,  Conde  de  Sarzcdas,  depois  de  deixar  bem  vin- 
gvh  a  íua  morte,  quefei  muitas  vezes  illuftre  em  defenfa 
dacjueila  Praça. 

VIGE- 
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Dia  15, 

Março, 

VIGÉSIMO  QUINTO   DE  MARC,0. 

I.  A  Senhora  da  Conceição  ,  Protectora  do  Reyno. 
II.  Segunda  vitoria  de  Duarte  Pacheco. 

III.  Parte  de  Portugal  para  a  índia  o  primeiro  Vtce-Rey 
Dom  Fr an cif co  de  Almeida, 

IV.  EIRey  Dom Ajfonfo  11. 
V.  Meflre  Gil  t  Cardeal  da  Santa  Igreja  Romana. 
VI.  Dom  Gonçalo  de  Soufa. 
Vil.   0  Padre  Ago/iinbo  Lourenço. 
VIII.  Bautfmo  da  fenhora  lnjante  Dona  Thereza» 
I X.  IV a/i  e  o  Infante  Dom  Felippe, filho  dfflRéy  Dom  JoaÕ  111. 
X.  Dm  Marttm  Pires  de  Oliveira. 

i. 

S  Cultos  públicos,  e  feftivos,que  a  piedade, 

c  dtvoçaõ  des  fieis  juftaraente  tribuca  ao  can- 
didiííimo  royfterio  da  Immaculada  Conceição 

^  da  May  de  Deos  ,  faõ  taõ  antigos  cm  Portu- 
gal ,  como  o  mefmo  Reyno  ,  porque  jà  nos 

primeiros  princípios  de!!e,  haviaõ  os  Portuguezes  erigido 
templos  em  Teu  oblequio,  como  as  Parroquias  das  Viilas, 

Viçofa  ,  e  deAlcobnçj.  Correndo  os  tempos  ,  pelas  con- 
tradiçoens  ,  quefe  levantarão  em  oppoíiçaõ  do  mefmo  myf- 
terio  ,  fundadas  em  razoens  apparentes,  e  em  dcmaííados 

elcrupulos  de  alguns  Varoens  de  grande  doutrina,  e  fanti- 
dade  ,  fe  esfriou,  naõ  pouco,  no  Orbe  Chriftão,  aquelle 
primeiro  fervor  j  Todavia ,  nunca  em  Portugal  fe  extinguio, 

antes  fabemos,  que  o  Biípo  de  Coimbra  ,  Dom  Raymun» 
do ,  ordenou  com  públicos  edictos ,  que  em  toda  a  íua  Dio- 
ceíi  fe  folemnizaííe  a  oito  de  Dezembro  década  anno  ,  a 

Immaculada  Conceição  de  Maria  Santiflíma  •  E  logo  as 
outras  Cathedraes  do  Rtyno  imitarão  ,  com  reiigiofa  emu- 

lação, a  de  Coimbra,  no  mefmo  preceito,  e  ufo.  Sabemos 
mais,  que  pelo  mefmo  tempo  a  Rainha  Santa  lfabel  man- 

Sss  doa 
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D*A  i-Çt.flou  erigir  huma  Capella  no  Convento  da  Santiflima  Trin- 

'_  dade.  de  Lisboa,  c  a  confagrou  ao  roefmo  myfterjo  ;  De- 
'  '  pois  fe  foraõ  edificando  outras  muitas  Capeilas,  Igrejas,  e 

Mo/reíros  com  a  mcfma  invocação",  de  que  o  Reyno,  e 
jeus  dominios,  fe  achaõ  igualmente  cheyos,  c  illuítradcs,- 
Foi  fempre  em  mayor.augmenro  tira  piedofa  deve  çaõ  >  atè 

que  no  anno  de  i  646.  nefte  dia,  em  que  entaõ  cahio  o 
l^çfmingo  de  Ramos,  ce!cbrando-fe  em  Lisboa  Cortes  dos 
trez  Fitados  do  Reyno  ,  nos  quaes  fe  reprefenta  o  corpo 
inteiro  daNaçaõ,  jurou  o  fenhor  Rey  Dom  Joaõ  IV.  e 
com  Sua  Mageilade  os  trez  E  fiados,  defenderem  com  dif- 

pendio  da  propna  vida  [  fe  neceffano  foííe  ]  a  Cnncejçaã 
immaculada  da  Mãy  de  Dcos.»  impondo  pena  dedcln^turn» 
lizaçaõ  ,  eexterntinio  a  toda  a  pcííoa  ,  que  tiveíTe  a  fenten- 

ça  menos,  pia,  fi  elegeo  a  meíma  Senhora,  ntile  gloriofo 
myílerio  ,  Protectora  ,  e  Deí(  nfora  de  Portuga!  ,  e  lhe  fez 
a  Monarquia  tributaria  ,  e  a  (1  ,  e  a  feus  íucceílores  ,  em 
cincoenta  cruzados  de  ouro  cada  anno  ,  aplicados  para  a 

Igreja  Parroquial  de  Vilía  Viçola,  a  qual  feaffirma  ler  a  pri- 
meira ,  que  fe.ediricou  em  Hcipanha  ,  com  o  titulo  da  Con» 

ceiçaõ.  O, rçvefmo  exemplo  feguiraõ  ,  e  jurarão  a  Concei- 

ção da  Senhora  as  Univeriídadcs ,  Bifpados,  Collegiada-s, 
Ordens  ,e  Çongregaçoens  do  Reyno, 

li  | 

II. ... 

Rdendo  em  ira  o  C.amori,  e  cm  defejos  de  vingan- 

ça, veyo  fegunda  vezeontra  EIRey  deCochim,no  an- 
no de  1504.  com  poderofa  maõ  por  mar ,  e  terra,  inten- 

tando paliar  o  rio  ,  que  divide  aquelle  Reyno  do  de  Cali- 
cut.  Procurou  a  paííagem  por  muitas  partes  ,  para  que  na 
divizaõ  achalTe  menos  forte  a  refiílencia.  Sahio-lhe  Duar- 

te Pacheco  com  os  feus  cento  e  cincoenta  Portugutzcs,  di- 
vididos ,  também  por  mar ,  e  terra ,  e  obrando  proezas ,  que 

xxcedem  todo  o  credito,  romperão  os  inimigos,  e  os  fize- 
raõ  ,  nefte  dia  ,  voltar  deílroçados  ,  com  perd\  de  mais  de 

íeiscentos,  e  cincoenta  j  Vio-íe  ,  porém  ,  em  grande  aper- 

to, porque  osVaífallos  delRey  de  Cochim  ,  queoacom- 

panhavaõ  naquella  guerra,  o  d.fempararaõ  no  rnayor  ar- dor 

A 
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dor  doconfliótoj   E  faltando-lhe  pólvora,  o  naõfoccorriaDi'3  25. comellao  Príncipe  deCochim.  pofto  que  o  avizou,  tendo  w 
i  11      1  •       r  a.     •  11     Março, a  cuipa  quem  lhe  levou  o  avizo,   que  altuciolamente  lho 

deixou  de  dar  •>  Mas  tudo  fuprio  o  deftemido  valor ,  e  pru- 
dente refoluçaô  daq»elle  infigne,  efamofiííimo  heroe.  Cre- 

eco  noC,amorí  o  temor,  c  nas  azas  delle  fe  retirou  veloz- 
mente ao  abrigo  de  hum  palmar,  aonde  ,  cercado  dos  (eus, 

o  alcançou  huma  baila  ,  que  matou  nove,  que  juntos  lhe 

cahiraõ  aos  pés,  e  pouco  depois  lhe  íobreveyo  hum  con- 
tagio ,  que  levou  íeis  mil.  Os  íeus  feiticeiros  lhe  haviaõpro» 

gnolticado  vitoria  ,eelle  agora  cheyo  de  indignação  ,  por 

íe  ver  vencido  ,  os  mandava  matar  -y  Mas  tiveraõ  arte  para 
lhe  introduzirem  outra  patranha,  dizendo:  Que  aquelles 
máos  fucceíTos  eraò  effeito  da  indignação  dos  léus  Deozes, 
por  elle  naõ  haver  fatisfeito  hum  voto  ,  que  lhe  fizera  de 
edificar  em  feu  obfequio  hum  novo  pagode. 

iii. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  t  joó*.  partio  de  Lisboa  para 
a  índia  o  nobilifllmo  Cavalleiro,  e  inílgne  Capitão, 
Dom  Francifco  de  Almeida  :  AíTiitfa  entaõ  em  Co- 

imbra com  íeu  tio  Dom  Jorge  de  Almeida  ,  Bifpo  da  meímá 
Cidade,  bem  fora  de  íemeíhantes  penfamentos  ,  quando  o 

nomeou  ElRey  Dom  Manoel ,  Vi<e-Rey  daquelle  Eítado , 
pela  fama  notória  do  feu  valor,  e  difciplina  militar,  e  pelo 

■  illuftre  nome,  que  alcançara  nas  guerras,  e  conquifta  de 
Granada,  em  íerviço  dos  Reys  Catholicos  ,  a  que  fe  ajun- 
tavaõ  outras  muitas  prendas,  e  virtudes ,  que  nelle  reíptan- 
deciaõ  com  fingular  luzimento,  quaes  eraõ  ,  prudência, 
induftria,  conírancia,  magnanimidade,  refoluçaõ,  e  hum 
ardentiílimozelo  da  reputação  da  lua  peííoa ,  da  gloria  da 

Naçaõ  ,  do  ferviço  do  feu  Príncipe.  Levou  á  lua  obediên- 
cia huma  nnmerofa  ,  e  poderoía  Armada  de  vinte  c  duas 

velas  ,  em  que  hiaõ  ,  além  dos  homens  do  mar,  mil,  c 
quinhentos  foldados  luzidiffimos ,  e  muitos  da  primeira  no- 

breza ,  entre  os  quaes  fobrefahia  ,  por  feu  grande  esforço, 
e  generofos  brios  ,  Dom  Lourenço  de  Almeida  ,  fiJho  do 

itiefmo  Dom  Francifco.  Foi  efte  o  primeiro  Vice-Rcy ,  que 
Sss  ij  fahio 
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Dia  25.  fahio  de  Portugal  para  aqucllas  conquiftas.    Naõ  houve 
,,         quem  naõ  aprovaífc    cfta  acertada  eleição  ,  e  com  ella  íc 
Março.    *  *  .  j  ci 

comprovou  o  parecer,  que  corria  geralmente,  de  que  Ll- 
Rey  obrava  com  lume  íuperior  nas  difpofiçoens  daquellc- 
defcobrimento.  Na  defpedida  lhe  fezElRey  fingulanÃimas 
honras,  e  o  acompanhou  até  o  lugar  do  embarque,  com 

toda  a  nobreza,  que  entaõ  fe  achava  em  Lisboa,  e  infini- 
to povo. 

IV. 

DOm  AfTonfoH.  do  nome, III.  Rey  de  Portugal,  fen- 
do Infante  ,  conquiftou  a  Villa  de  Torres  novas ,  on- 

de os  Mouros  fe  haviaõ  fortificado,  e  donde  infcftavãc  com 

repetidas  correrias  as  povoaçoens  adjacentes.  Por  morte  de 
feu  pay  ,  EiRey  Dom  Sancho  I.  entrou  de  vinte  e  féis 
annos  a  governar  o  Reyno,  com  juizo,  e  valor ,  iguaes 
a  emprego  taõ  fublime.  Fez  varias  fahidas  contra  os  Mou- 

ros, e  de  huma  rompeo,  e  desbaratou  aos  Reys  dejaem, 
e  de  Sevilha,  que  eftavaõ  combatendo  Elvas  :  Da  meíma 
forte  foccorreu  as  Villas  de  Moura,  e  Serpa  ,  e  reftituhio 

á  Coroa  outras  muitas  ,  que  ,  em  vida  de  feu  pay  ,  ha- 
vião  conquiftado  os  Mouros  nos  annos,  em  que  as  cala- 

midades do  Reyno  facilitarão  as  fuás  operaçoens.  Fez 
Leys  utiliííimas  ao  bem  publico.  Admitio  em  Portugal  as 
fagradas  Ordens  de  Saõ  Domingos ,  Saõ  Francifco  ,  Ere- 

mitas de  Santo  Agoftinho,  Carmo,  eSantiííima  Trinda- 

de,- E  em' todas  ,  logo  nos  feus  princípios  ,  floreceraô  Va- 
roens  clariííímos,  que  illuftraraõ  o  Reyno,  como  eftrellas 
|uminofas  em  fantidade,  e  doutrina :  Entre  elles  fobrefa- 

tVmbroSc "  hio,  como  Sol ,  o  protentofo,emilagrofo  Portuguez  San* 
18.  de  to  António.  Em  feu  tempo  fe  conquiftou  a  Villa  de  Al- 

'  cacer  do  Sal ,  e  fe  confeguio  ,  fobre  a  mefma ,  huma  illuf* 
triílima  vitoria.  Desluzio  ,  e  efeureceu  eftas  prendas ,  e 
felicidades,  porque,  naõ  fatisfeito  com  herdar  a  Coroa, 
quiz  tirar  a  fuás  irmãs  as  terras ,  que  EIRey  feu  pay  lhe 
deixara  em  teftamento :  Aííim  pode  muitas  vezes  mais  a 
ambição,  do  que  a  juftiça,  e  natureza!  femelhantes  con- 

tendas teve  com  feus  irmãos ,  e  de  humas,  e  outras,  ía- 
hio 
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hio  com  pouca  reputação,  e  menos  utilidade:  Cazou  com  Pfc  i$-* 
a  Rainha  Dona  Urraca,  filha  de  Affbnfo  VHI.  e  de  Do-  ,de  . 
na  Leonor^  Reys  de  Caftella:  Teve  delia  Dom  Sancho , 
e  Dom  ArTonfo ,  que  íucceííi  vãmente  reynaraõ  em  Poí  tugal: 

Dom  Fernando  ,  que  chamarão  de  Serpa  :  E  Dona  Leo- 
nor ,  que  foi  Rainha  de  Dacia ;  Naõ  legitimo  ,  Dom  Joaô 

ArTonfo,  cuja  vida  ,  e  acçoens,  naõ  ficâraÕ  em  memo- 
ria. Morreu  ElRey  Dom  ArTonfo  nefte  dia,  anno  de  1 113. 

viveo  quarenta  e  oiço.  Reynou  vinte  e  hum.  Jáz  fepulta- 
do  no  Real  Morteiro  de  Alcobaça  em  fepulcro  raio  ,  lem 
epitáfio,  Ou  letreiro  algum:  AíTim  os  primeiros  Reys  da 
ínclita  Naçaõ  Portugueza  ,  empregada  toda  ,  naquelJe 
tempo,  em  obrar,  e  emudecer. 

V, 

NO  tempo  do  mefmo  Rey,  foi  Meftre  Gil,  filho  de 

Dom  Juliaõ  ,  feu  Chanceller  mór,  de  Cónego  de  Vi- 
zeu ,  aííumpto  a  Cardeal  da  Santa  Igreja,  e  foi  o  primei* 

ro ,  que  fe  vio  dentro  neíle  Reyno  ,  elevado  áquella  emi- 
nentiííima  dignidade.  Naõ  temos  delle  outras  noticias. 

VI. 

O  Conde  Dom  Gonçalo  de  Soufa  ,  chamado  o  Bom, 

por  fua  grande  aftabilidade  ,  e  generola  beneficên- 
cia ;  Floreceo  no  Reynado  do  noíTo  primeiro  Rey,  e  d 

acompanhou,  e  fervio  em  todas  as  emprezas  militares,  e 

difpofiçoens  politicas  daquelles  tempos.  Nas  batalhas  â' 
Valdevez,  e  de  Ourique  ,  procedeu  com  inngne  valor, 
e  foi  grande  parte  em  huma  ,  e  outra  vitoria:  Aííim  nas 

conquiítas  de  Lisboa  ,  e  Santarém ,  e  de  outras  nobres  po- 
Voaçoens.  Acompanhou  ao  Infante  Dom  Sancho  na  jor» 
nada  de  Sevilha,  e  batalha  de  Axarafe,  e  dos  riquiíílmos 

defpojos  ,  que  nella  ficarão  aos  Portuguezes  ,  naõ  refer- 
vou  para  fi  mais ,  que  quatro  bandeiras  dos  Mouros,  on- 

de fe  viaõ  outras  tantas  meyas  Luas ,  que  defde  entaõ  il* 
luftraraõ  o  feu  efcudo,  c  de  feus  nobiliííímos  defcenderites. 

Já  velho ,  fe  retirou  dos  trabalhos  da  guerra  ,  e  dos  ne- 

gócios 
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Dia25,  gocios  da  Corte  ,  ao  focego  da  fua  caía  ,  onde  fe  emprc- 

M  e  gou  coíii  grande  fervor  em  obras  virtuofas  ,  prcfeguindo 
em  merecer,  por  novas  razoens ,  o  glorioío  renome  ,  que 
a  voz  univcrfal  lhe  dava  nos  feus  primeiros  annos.  Fale- 

ceu nefte  dia  (  ignora-fe  oanno).  Jaz  fepultado  no  Real 
Mofteiro  de  Alcobaça. 

VIL 

O  Padre  Agoftinho  Lourenço,  da  Companhia  de  Jtfu, 
natural  de  Terena,  floreceu  em  noííos  dias  com  me- 

recida fama  de  excellente  Eícritor  :  Em  Londres  ,  para 

onde  foi  por  pregador  da  Rainha  Dona  Catliarina  ,  im- 
primio  a  Filofofla  em  trcz  tomos  ,  obra  digna  de  grande 
eílimaçaõ  ,  fobre  tantas  do  mefmo  argumento.  Imprimio 
mais  dous  tomos  de  varias  matérias  de  Theologia  ,  e  nos 
daria  todas ,  as  que  comprehende  efta  Rainha  das  fcien* 
cias,  fe  o  não  atalhara  a  morte,  fuccedida  ncfte  dia*  an- 
no  de  ióoj.  fendo  Reytor  de  Santarém.  Foi  Varão  Re- 
ligiofo,  e  grande  bemfeitor  do  Noviciado  de  Évora,  e  do 
Collegio  de  Beja  ,  ao  qual  deu  huma  felecta  ,  e  copiofa 
livraria. 

VIII. 

NO  mefmo  dia,annode  1696.  foi  bautizada  na  Ca" pella  Real,  pelo  Arcebifpode  Lisboa,  Capellaõ  mór, 
Luiz  de  Soufa,  aSereniffima  Infante  Dona  There- 

za,  filha  delRey  Dom  Pedro  II.  e  da  Rainha  Dona  Ma- 
ria Sofia  Ifabel  de  Neobourg.  Foi  Padrinho,  ElRey  Ca- 

tholico  Carlos  II.  por  feu  Embaxador  o  Marquez  de  Caf- 
tel  dos  Rios, nomeado  para  efta  função,  que  fe  fez  com  a 
grandeza  ,  pompa  ,  e  mageftade  coftumada.  Foi  Madri- 

nha a  Auguftiííima  fenhora  Leonor  Magdalena  Empera- 
triz  de  Alemanha. 

IX. 

NEfte  dia  do  annode  1533.  nafceo  na  Cidade  de  Évo- 
ra o  Infante  D.  Filippe,  filho  de  ElRey  Dom  João  III. 

eda 
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e  da  Rainha  Dona  Catharina.    Foi  jurado  Príncipe,  de-Diaiç, 
nois  d.v morte  de  íeu  irmão  ,  o  Príncipe  Dom  Manoel.         ,, 
■*  Março, 

x. 
Om  Martim    Pires  de  Oliveira ,  hum    dos  mais  fa- 

moíos  homens  na  capacidade,   prudência,   e  dou- 
trina,, q ue,  teve  Portugal  no  decimo  terceiro  feculo  ,  foi 

filho  primogénito  de  Pedro  Pires  de  Oliveira  ,    e  de  Elvi- 
ra Annes  Peitaria,  de  iiluílriílima  nobreza.   Seguio  as  Je« 

trás ,   e  confeguio  huma  Conezia  na  Sé  de  Évora,   c  a  fa- 
ma de  erudito  ,  modeíto,   e  perfeito  Eccltfiaftico.   ElRey 

Dom  Diniz  fe  fervia  do  feu  confelho  ,  e  o  fez  Mcftre  de 

feu  filho  ,  o  Infante  Dom  AfFonfo  ,  depoisRey,   coman- 
dou  por  feu  Embaxador   a   Roma   na  grave  controverfia 

com  os  Prelados  do  Reyno*   Quando  o  mefmo  Rey  pak 
fou  aCaftella,  o  deixou  por  adjunto  no  governo  à  Rai- 

nha Santa  ,  e  com  declaração  ,  que  em  cafo  ,  que  ella 

morreííe,  governaíTe  Dom  Martinho  fó,   e  difpoticamen- 
te.  Em   1 193.  o  elegerão  os  Capitulares  de  Braga   por  leu 
Arcebifpo,  no  qual  governo  foi  adorado  dos  íubditos  pe- 

jo leu  humaniffimo  génio,  e  fuave  condição,   c  por  fer 

tão  liberal  com  os  pobres,   que  fó  eftava  contente,  e  ía- 
tisfeito,   quando  tinha  dado  tudo.    Vizitou   pelíoalmente 
toda  a  lua  dilatada  Dioceíi  com  muito  zelo  do  ferviço  de 

Deos.   Em  1301.  congregou  Synodo  ,  no  qual  eftabele- 
ceo  novas  ,   e  prudentiíTimas  Conftituiçoens.    Tendo  go- 

vernado vinte  annos  o  Arcebifpado  ,   morreu  nefte  dito- 
fo  dia  de  131  3.    Das  fuás  caias,   e  groíTas  fazendas  ,   que 

ttaha  herda  Jo  tm  Alem-Tejo  ,    inftituhio  em  1  306.  t)  fa- 
rnoío  Morgido  da  Olnetra  ,    que  nomeou  em  feu  irmaõ 

Pedro  Pires  de  Oliveira  -y   e  pouco  depois  Dom    Rodrigo 
de  Oliveira  ,  Bifpo  de  Lamego  inftituhio   o  Morgado  doi 
Sobrados,   que  nomeou  no  mefrno   Pedro  Pires j   e  andaõ 

hojj  ambos  eftes  Morgados  uni  los  na  mefma  grande,   e 
iMufti  ífíima  caía  da  Oliveira. • 

VIGE- 
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VIGÉSIMO  SEXTO  DE  MARCO. 

I.  Saõ  Theoâoro ,  Bifpo  ,  e  Mártir. 
II.  Invenção  do  corpo  da  Rainha  Santa. 

III.  Conqutfla  Ajfonjo  de  Albuquerque  Jegunda  vez  a  Cidade 
de  Ormuz, 

I V.  Ajufla  /e  o  caf amento  da  Infante  Dona  BeaU iz  filha  del- 
Rey  Dom  Manoel,  com  o  Duque  de  Sabota. 

V.  Celebraôfie  os  defpojortos da  Infante  D.Maria  filha  delRey 
D.  Âffonfo  m  coni  EIRey  D.  /IffonfoXL  de  Caftella. 

VI.  El  Rey  Dom  Sancho  /. 
Vil.   Padre  Manoel  Condenei :a. 

Vil'.   Madre  If abei  Maria  ha  Conceição. 1. 

ESTE  dia,  anno  deChriíto  de  71,  padeceu  mar- 
tyriò  cm  C,aragoça  de  Aragão  Saõ  Theodoro  Bi£ 

po  ,  e  hum  dos  primeiros  dílcipulos  deSac-Tia- 
go  \  que  o  meímo  Santo  convcitera  na  Provín- 

cia de  Entre  Douro,  c  Minho. 
11. 

NFfte  dia,  no  anno  de  161 1.  fe  abrio  a  fepultura  da 
Rainha  Santa  Ifabel  ,  mulher  delRey  Dom  Diniz, 

p or  rnan  Jado  do  Sumitio  Pontífice  Paulo  V.  em  ordem  à 
lua  canonização  ,  a  que  afliftiraÕ  os  Bifpos  de  Coimbra, 
Dom  AíFonfo  de  Giftello  Branco,  eo  de  Leiria  Martim 
Arfmfo  Mexia,  co  Padre  Meftre  Francifco  Soares,  Len 

te  de  Prima  haquella  Univefíídade  ,  e  outras  peífoas  de 
graduação  conhecida  :  Foi  achado  o  fagrado  coipo  intei 
ro  ,  e  flexível  ,  reípirando  fuaviííima  fragrância,  o  roft< 
com  admirável  viveza  de  cor ,  alegre,  e  mageítoíb  ,os  ca« 
bellos  louros,  braços,  e  mãos,  como  de  pefloa  viva  $  Foi 
vifta  com  ÍQual  ternura,  e  admiração  de  todos, os  que  fe 
acharão  prtzentes.  111- 
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Dia  26. 

III.  de Março. 

NEfte  dia ,  anno  de  i  j  1 5.  apnrtou  AfTonfo  de  Albu- 
querque em  Ormuz  com  huma  poderofa  Armada 

de  vinte  e  ícte  velas  ,  de  que  as  catorze  eraõ  nàos 
de  alto  bordo ,  a  cuja  viíla  íe  humilharão  ,  e  renderão  , 

o  Rcy,  e  povo  daquella  grande  Cidade.  Sahiraõ  os  Por- 
tuguez  s  em  terra  ,  e  nella  tomarão  pclíe  da  Fortaleza  a 

qiK  o  mefmo  Albuquerque  havia  dado  principio  a  pri- 
meira vez  ,  que  ai  i  chegou  ,  e  agora  a  puzeraõ  cm  ulti- 

ma perfeição.  Abrio-fe ,  e  facilitou-fe  o  comercio  no  mtf- 
mo  porto,  e  em  todos  os  mais  de  huma  ,  e  outra  cofta , 
da  Perfia,  e  da  Arábia.  Achava  fe  entaõ  EiRey  de  Ormuz 

oprimido  da  potencia,  e  tirania  de  hum  Mouro,  por  no- 
me Raez  Hamed,taõ  infolente ,  eabloluto,  que  naó  ha« 

via  deixado  ao  trifte  Rey  ,  mais  que  efte  nome  ;  O  que 

fabido  por  AfTonIo  de  Albuquerque  ,  lhe  mande  u  tirar  a  4,deAbril 
vida,  como  em  outro  lugar  diremos)  e  por  efte  modo  foi 
poílo  o  Rey  em  fui  liberdade  ,  o  qual,  em  gratificação 

de  taõ  alto  beneficio  ,  fe  fez  tributário  ao  de  Portugal  , 
com  partidos  decoroios ,  e  úteis ,  a  hum  ,  t  outro  Principe. 

IV. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1521.  fe  ajuftaraõ  em  Lif- 
boa  as  condiçoens  dos  defpoforios  ,  que  o  Duque  Car- 

los de  Saboya  pertendia  contrahir  com  a  Infarjie^  Dona 

B  atriz  ,  filha  delRey  Dom  Manoel.  Ajuftaraõ  os  Emba- 
xadores  do  Duque,  e  os  conferentes  delRey,  que  efte  dá- 

lia em  dote  á  Infante  fua  filha  ,  cento  e  cincoenta  mil 

cruzados ,  e  que  aqucíle  daria  de  arras  a  fua  efpofa ,  vin- 
te mil  cada  anno  ,  a  que  ajuntarão  outras  condiçoens , co- 

mo he  coftume  em  a&os  femelhantes. 

N 

v. 
O  mefmo  dia  ,  anno  de  1318.  fecelebraraõ  os  def- 

poforios delRey  Dom  ArTonfo  XI.   de  Caftella  com 
Ttt  a  In- 
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Dia  26.3  Infante  de  Portugal  Dona  Maria,  primeira  filha  delRey 

"e     Dom  AfFonfo  IV.  Padeceu  muito  efta  fenhora  pelo  máo 
a  *     tratamento  ,  cjue  ElRcy  feu  marido  lhe  dava  ,   entregue ,   .   cegamente  aos  amores  de  Dona  Leonor  Nunes  de  Guf* 

20  de  A-       P  . 

gofto.      mao,  como  dizemos  em  outra  parte, ■ 

VI. 

Om  Sancho  I.  do  nome  ,  II.  Rey  de  Portugal  ,  Prín- 

cipe eíclarecido:  Na  cfcola  de  feu  pay,  o  gloriofo' 
Rey  Dom  Affbnfo  Henriques  aprendeu  a  fer  héroe,  e  o 

foi  da  primeira  grandeza.'  Sendo  Infante  entrou  por  An- 
d  a- Luzia  ,  é  rompeu  gloriofamente  ao  Rey  de  Sevilha  nos 
campos  de  Xarafe :  Desbaratou  hum  exercito  de  Mouros, 
que  citiava  Beja:  Tomou  no  Reyno  do  Algarve  a  Cida- 

de de  Sylves.  Defendeu  -com  infigrte  valor  a  Viila  de 
Santarém,  e  foi  grande  parte  na  vi&oria  ,  em  que  g  Em- 
perador  de  Marrocos  fiecu  vencido  ,  c  morto  ,  febre  a 

mefma  Villa.  Por  morte  delRey  íeu  pay,  correrão  fum- 
mamente  calamitofos  os  tempos  ,  pelo  açoute  cruel  de 

fomes,  e  pèftes ,  com  que  o  Ceo  ferio  eíle  Rey  no  •  Nem 
por  iíío  o  aniraòío  $ey  embainhou  a  efpada.  Duas  ve- 

zes rebateu  a  impetuofa  corrente  de  immenfas  tropas,  com 

que  entrou  em  Portugal  o-Efnpctador  de  Marrocos,  filho 
do  que  foi  morto  na  batalha  de  Santarém,  o  qual  veyo 
a  vingar  a  morte  de  feu  pay  ,  e  voltou  com  iníigne  perda 

dos  feus  ,  e  da  fua  reputação  ;  Profeguio  o  noílo  Princf- 
pe  em  novas-  conquiftas,  e  a  pezar  da  infelicidade  dos 
tempos,  íobre  repetidos,  e  perigofos  combates  ,  reduzio 
a  mayor  parte  do  Reyno  do  Algarve  á  fua  obediência  ,  e 
foi  o  primeiro  Rey  de  Portugal  ,  que  le  intitulou  Rty 
daquelíc  Reyno.  Os  empregos  militares  naõ  lhe  impediaõ 

os  da  Religião,  e  do  governo  Civil.  Foi  chamado  o  Po- 
voador, pelas  muitas  Cidades,  e  Villas ,  que  fundou  de 

novo,  ou  acrecentou  em  grande  paire.  A  Cidade  da  Guar- 
da ,  no  fitio,  onde  hoje  a  vemos,  he  fundação  fua.  Af- 

lim  a  Cathedral  de  Sylves  no  Algarve.  Enriqueceu  as 
Ordens  Militares  com  grandes  doaçoens;  Confirmou,  e 

ampliou  as  que  EiRcy  feu  pay  fizera  aos  dous  grandes  Con- ventos, 
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tentos,  de  Santa  Cruz  de  Coimbra  ,  e  de  Alcobaça.  Foi^iaiã. 

cazado  com  a  Rainha  Dona  Dulce  ,  de  quem  teve  cinco  e 
filhos,  e  cinco  filhas:  Dom  ArTonío  ,  que  lhe  fuecedeu 

no  Reyno ;  Dom  Fernando,  que  foi  Conde  de  Fiandesj 
Dom  Pedro,  Dom  Henrique,  Dom  Raymondo,  Dona 
Theicz3,  Dona  Sancha,  Dona  Mafalda  ,  Dona  Berin» 

gela,  Dona  Branca.  Naõ  legítimos,  Martim  Sanches, Con» 
de  deTraftamara  ,  adiantado  mayor  de  Leaõ,  para  onde 
fe  retirou  por  difeordias,  que  teve  com  feu  irmão  ElRey 
Dom  AíFonfo  II.  Cazou  com  Dona  Elo,  fenhora  de  mui* 
tos  lugares ,  filha  de  Dom  Pedro  Fernandes  de  Caftro  :  Naõ 
teve  filhos.  Urraca  Sanches, mulher  de  Lourenço  Soares, 

filho  de  Dom  Sueiro  Viegas  ,  e  de  Sancha  Bermuiz  de 
Trava  :  A  mãy  deíls  dous  irmãos  le  chamou  Maria  de 
Fornelos.  Thereza  Sanches,  mulher  de  Dom  Affonfõ  Te» 

Jo  ,  de  quem  procedem  nobiliffimas  familias.  Gil  Sanches, 

que  foi  Clérigo  $  Confiança  Sanches  ,•  Ruy  Sanches, 
Nuno  Sanches  ->  Dona  Mayor  Sanches.  Deites  féis  irmáos, 
fe  chamou  a  mãy  Maria  Paes  Ribeira  ,  e  naquelles  tem- 

pos ,  por  fer  muy  conhecida ,  e  admirada  de  todos  a  fua 
fermofura  ,  lhe  chamavão  a  Ribeirinha.  Morreu  ElRey 
Dom  Sancho  nefte  dia  ,  anno  de  1 1 1 1.  Começou  a  Rey- 
nar  no  de  1 18  j.  de  trinta  e  hum  :  Reynou  vinte  e  fetej 
Viveo  cincoenta  e  oito:  Jaz  lepultado  em  Santa  Cruz  de 
Coimbra.  Foi  pay  de  trez  Soberanos  ,  Dom  AfFonío  II. 

que  lhe  fuecedeu  em  Portugal  j  Dom  Pedro,  Conde  de  Ur* 
gel,  e  fenhor  das  Ilhas  de  Malhorea,  eMinorca$  Dom 

Fernando  Conde  de  Flandes.  Foi  pay  de  trez  Rriuhas  •>  de 
Berenguela,  Rarinhade  Dinamarca,  de  Santa  The  rt^a,  Rai- 

nha de  Leaõ,  ei4.a  Beata  Mafalda,  Rainha  dcCaftella.  Foi 

pay  de  trez  Santas  ,♦  de  Santa  Sancha,  fenhora  de  AJemquer, 
das  ditas  Rainhas  Santa  Thereza  ,  e  Beata  Múfalda,que 
com  culto  pio  fe  venera  em  Arouca  ,  onde  profelTou  ,  c 

jaz  incorrupta  ;  todas  fermofas,  Santas,  fundadoras ,  e  fa- 
lecidas nos  trez  Conventos  de  Cellas,  Lorvão  ,  e  Arou- 

ca. *  Veja-fe  o  que  neíle  lugar  fe  diz  no  prologo  do  fs* 
gundotomo,  n.  7* 

Ttt  ij  VII. 
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M^  VIL Março, 

Padre  Manoel  Concicncia  foi  natural  de  Lisboa  ,  e  da 

Congregação  do  Oratório  damefma  Cidade,  onde 
floreceu  em  letras,  e  virtudes,  como  bem  teftemunhaõ  as 

fuás  muitas  compoíiçoens  imprcíías,  que  faõ :  Ávida  de 

Saõ  Filippe  Ncri  ,  hum  tomo  de  folha.  Em  quarto,  Ser- 

moens  panegyricos ,  e  moraes ,  dous  tomos.  Floreíla  novií- 
íima  de  varias  acçoens  illuílradas  com  todo  o  genero  de  eru- 

dição ,  dous  tomos.  Mocidade  enganada,  e  defenganada, 

trez  tomos.  Innoccncia  prodigiofa,  dous  tomos.  Acade- 
mia univerfal  de  varia  erudição  ,  hum  tomo.  Em  oitavo. 

Delicias  do  coração  Catholico  ,  o  Menino  Jeíu  naíeido  em 

Bellem ,  hum  tomo.  Aljava  de  íagradas  íetas  ,  os  Santif- 
fimos  coraçoens  de  Jeíu  ,  Maria  ,  Jofeph  ,  hum  tomo.  No- 

venas para  os  principaes  Myíterios  de  Maria  SanliíTima 
Senhora  noíTa,hum  tomo.  Mais  hum  grande  numero  de 

Novenas  a  muitos  Santos.  Deixou  eferitos  para  íe  impri- 
mirem hum  tomo  de  quarto.  A  Velhice  infttuida,  c  óqL 

truida  ;  e  outro  tomo  de  oitavo,  Divertimento  proveitefo, 
edeleitavel;  e  outros  Opufculos.  Foi  elegante  Orador,  e 
Poeta  e  na  lingoa  materna,  e  Latina  fez  muitas  obras,  em 

que  fe  moftra  fer  favorecido  dasMuzas.  Sobretudo,  que 
he  o  melhor,  foi  muito  devoto,  pio,  c  eímoler.  Faleceo 
em  Quinta  feira  fanta  ,  que  cahio  neíle  dia  no  anno  de 
1739. 

VIII. 

NEfte  dia  ,  anno  de  1 73  1.  faleceu  na  Praça  de  Chave» 
da  Província  de  Traz  os  Montes,  Soror  lfabel  Maria 

da  Conceição  ,  Religiofa  de  veo  branco,  no  Moftciro  das 
Freiras  Capuchas  Dcfcalças  de  noífa  Senhora  da  Concei- 

ção, onde  havia  profeífado  nas  mãos  do  Arcebiípo  Primaz 
de  Braga,  D.  Rodrigo  de  Moura  Telles  ,  no  anno  de  1 7 1 7. 
fendo  havida,  e  reputada  por  peíToa  de  grande  virtude,  fi- 

cando flexível  o  feu  corpo  ,  e  íuecedendo  alguns  prodígios 
depois  de  fua  morte. 

VIGE* 
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Março, 

VIGÉSIMO  SÉTIMO  DE  MARC.O. 

I.  Santo  Amador,  Eremita» 

II.  Z)0#*  Agojlwho  Ribeiro  I.  Bifpo  de  Angra. 
III.  0  Venerável  BartboUmeu  da  Co/ia, 

I V.  Vitoria  nas  Malucas ,  confeguida  por  Bernardim  de  Souja. 
V«    Conquifta  o  famc/o  Adail  Lopo  Barriga  a  Praça  de  Ama* 

gor  :   Referem-fe  outras  acçoens  do  mefmo  AdaiL 
VI.  Paulo  de  Parada:   Noticia  de  Gregório  de  Bnto. 
V II *  leliciano  Oliva. 

VIII.  Recebem  o  bautifmo  trez  Embaxadores  da  Per/ia, 
IX.  Madre  Mkbaella  da  Encarnação. 
X.  Dona  Leonor  de  Cafiro. 

1. 

K^gjl  ANTO  Amador,   antiquiílimo  Eremita  ,   he  vc- 
m  nerado  em  huma  Igreja  da  invocação  de  São  Pe- 

dro, junto  da  Viíla  de  Moníanto,  onde  viveu,  e 
morreu,  reíplandecendo  em  virtudes,  e  milagres. 

11. 

Om  Agoflinho  Ribeiro  ,  Cónego  da  Congregação 
do  Evangeliíla  ,  e  hum  dos  mais  illuftres  filhos  del- 

ia em  letras  ,  e  virtudes  :  Foi  o  ultimo  Reycor  da  Univer- 
fidade  de  Lisboa,  e  o  primeiro  da  de  Coimbia,  c  também 

o  primeiro  Bifpo  de  Angra,  e  depois  ,  Bifpo  de  Lamego: 

Em  todas  eiras  dignidades  fe  houve  com  admirável  pru- 
dência ,  e  fuavidade  ,  e  fe  fez  merecedor  do  agrado  ,  e 

eftimaçaõ  univerfal ,  e  huma  exceilente  idôa  de  verdadei- 
ros Prelados:  Nos  últimos  annos  de  fua  vida  renunciou  o 

Bifpado  de  Lamego ,  e  fe  retirou  ao  Convento  de  Saõ  Joaõ 

de  Xabregas  da  fua  Congregação ,  onde  morreu  fantamen- 
te ,  neftedia,  annodeijó^. 

■ 
III. 
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Março. 

O  Venerável  Bartholoroeu  da  Cofia ,  Thefoureíro  da 

Cathedral  de  Lisboa  -y  Varaõ  infigne  em  virtudes  , 
raro  em  defprezo  de  il  ,  e  do  mundo  ,  e  famoíiííímo  na 

caridade  com  os  pobres,  com  os  quaes  gaftou  muitas  ri- 
quezas: Em  íua  morte,  fuecedida  neíte  dia  ,  anno  de  1608. 

foi  aclamado  por  Santo  ,  rotas ,  e  levadas  na  cftimaçaõ 
de  Relíquias ,  as  fuás  veftiduras. 

IV. 

PElos  annos  de  155 1.  dominava  em  huma  das  Ilhas 
Malucas  hum  Mouro  chamado  Catabruno  ,  o  qual 

crefeendo  em  poder  ,  e  em  íoberba  ,  fe  fazia  temer  dos 
Reys  circunviíinhos,  e  ainda  dos  Portuguezes ,  aos  quaes 
impedia  o  comercio  ,  e  fazia  outros  graves  damnos.  Foi 
fobre  elle  Bernardim  de  Souia,  Governador  ,  que  era  ,  de 
Ternate  ;  Acolheu-fe  o  Mouro  a  huma  Fortaleza  taõ 
inexpugnável  por  íítio ,  e  taõ  bem  fornecida,  que  cuílou 
mais  de  trez  mezes  de  aííedio  aos  expugnadores,  ate  que, 

nefte  dia,  do  anno,  que  aílima  diífemos ,  fe  rendeu  Ca- 
tabruno ,  com  perda  de  trezentos  dos  feus ,  fogeitando- 
fe  às  Ieys  do  vencedor. 

v. NO  mefmo  dia  ,  em  Terça  feira,  anno  de  1  /i  5.  con- 
quiftou  Lopo  Barriga  a  praça  de  Amagor  ,  fituada 

entre  dous  rios  ,  e  no  meyo  de  afperos  penhaícos,  que  lhe 
ferviaõ  ,  eftes  de  muralhas  ,  aquelles  de  foííos ;  E  fobre  tan- 

tas ventagens  ,  que  lhe  dera  a  natureza  ,  naõ  lhe  falta- 
vaõ  quantas  podiaõ  dar  de  íi  a  arte  ,  empenhada  em  for- 

mar huma  força  incontraílavel  ,•  Tal  a  julgava  oXarife, 
pay  dos  dous  filhos  ,  que  depois  com  o  mefmo  nome  do- 

minarão os  principaes  Reynos  de  Africa  ;  E  por  efta  caufa 
nos  principios  das  fuás  maquinas,  e  pertençoens ,  quando, 
ainda  fluctuavaõ  entre  mal  feguras  efperanças,  deputou  a 

mefma 
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mefma  praça,  para  refugio  de  quaefquer  cafos  adverlbs,Dia27\ 

que  lhe  pudeífem  fucceder.  Intentou  o  noíío  Adail  lançaloMde 
delia,  e  el  te  ,  occupado  do  temor ,  a  defoccupou  veloz- 
mente,  deixando  encomendada  adefenfa  a  hum  bom  nu- 

mero de  Ginetes  ,  e  Infantes  efcoihidos.  Rotas  as  portas, 
intentarão  os  Portuguezes  a  entrada  com  denodado  brio,  e 
acharão  o  indmo  nos  defenfores.  Por  vezes  cerrarão  com 

a  elpada  na  mão  carregando  veWmente  aos  inimigos :  Por 
vezes  cederão  carregados,  naõ  menos  valerozamente,  ao 
modo  com  que  vemos  o  mar ,  q  'ando,  levantado  em  on- 

das, eleumando  de  ira  ,  com  fucceíTivo  fluxo  ,  e  refluxo, 

envefte  as  prayas  ,  e  combate  as  penhas.  Cedeu,  em  fim, 
à  porfia  do:,  Ghriíiãos ,  a  obftinaçaõ  dos  infleis,  e  fendo 

mortos  a  feno  quaii  todos  os  que  com  elle  defendiaõ  a  pra- 
ça ,  fe  íeguio  huma  furioía  deftruiçaõ  nos  payzanos,  dos 

quaes  a  mayor  parte  ,  vendo  impedidas  as  portas ,  le  lança- 
rão pelos  muros  bufeando  a  liberdade  com  tanto  perigo  da 

vida,  que  por  efte  modo  a  perderão  mais  de  mil  ,  de  todo 
o  fexo ,  e  idade:  Mais  de  quatrocentos  foraõ  metidos  ao 
grilhão,  e  entre  eít-s,humTio  do  Xarife,  e  o  Alcayde  da 
praça.  O  defpojo  foi  riquiííimo,  porque  fe  havia  ordena- 

do co n  grandes  penas,  que  naõ  fe  tiralle  delia  coufa  algu- 
ma, prefu.riindo  defenderfe.  Pouco  depois  conquiftou  o 

noffo  Adail  com  igual  fortuna,  e  valor  .  a  Fortaleza  cha- 

mada  Agabalo  ,  fendo  elle  o  que  primeiro  lhe  montou  os 
muros  ,  fobindo  pela  fua  própria  lança.  Naõ  tardou  mui- 

to em  hir  (obre  o  caftelío  de  Alguel  ̂   Mas  aqui  lhefucce- 
deu  hum  fracafo  grande  ,  porto  que  fc  lhe  trocou  logo  em 
gíoria  muito  mayor.  Como  era  fummamente  intrépido, 
e  deftemido  ,  adiantou-fe  com  poucos  dos  feus,  e  fahindo- 
lhe  hum  numeroío  efquadraõ ,  foi  inveílido  com  tanta  bra- 

vocidade  ,  comoventagem  dos  inimigos ,  e  de  huma  lan- 
çada veyo  a  terra  ,  e  o  colherão  às  mãos :  Foi  logo  entre- 

gue a  hu;m,  efeolta  de  vinte  e  cinco  foJdados,  para  que  o 

puzcíTem  em  lugar  feguro  ,•  Pouco  haviaõ  caminhado, 
quando  tomou  huma  effcupenda  refoluçaõ  :  Lançou  fe  im« 
provifamente  a  hum  dos  Mouros ,  e  o  matou ,  e  tomando- 

lhe  a  lança^  montou  no  cavallo  ,  e  revoívendo-íe  entre  os 
outros ,  como  hum  bravo  Leaõ ,  os  poz  em  tal  elpanto  ,  e 

emba* 
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Dia  27-cmbaraço,  cjue  teve  lugar  de  rttirar-íe,  qualificando  ncva- 

j,  fe  mente  a  antiga  reputação  em  que  era  tido,  de  Kayo  da 
'  guerra,  cm  que  obrou  taes  acçoens  ,  moíbando  ftmpre tanto  esforço  ,  e  forças  ,  que  por  cllc  ,e  perdias ,  íeinuo- 
duzio  hum  adagio  ,  que  durou  largos  annos  tm  Africa  ,  c 

era  ,  que  quando  alguém  dtprecava  mal  a  hum  ícu  ini- 
migo ,  dizia  :   Lançadas  te  dem  de  Lopo  Barriga,   Dellc  fal- 

17-  de    Íamos  em  outro  lugar, Fevercír. 

VI. 

OFamofo  Paulo  deparada  nafecu  em  Lisboa  de  nobre 

geração:  PaíTou  aoBrazil  ,  e  militou  naquelias  guer- 
ras com  plauíivel  nome  de  prudente,  e  valcrolo  ;  PaíTou 

depois  a  Catalunha ,  onde  teve  fcliciííímos  fiicccílos:  Re- 
chaçou ao  Mariícal  de  la  Mota  cm  bravos  aííalros.que  deu 

à  praç*  de  Tarragona  ,  pela  parte  donde  affíftia  o  ícu  ter- 
ço j  Deíalojou  aoConde  de  Ancuhurt  das  trincheiras  ,  em 

que  fe  fortificara  fobre  Lerida  ,  acometendo  com  o  feu  Re- 
gimento o  Forte  Real  do  inimigo  ,  que  oceupou,  e  defen- 

deu comeftremadiífímo  valor ;  O  mefmo  nuílrou  tm  ou- 

tras facçoens  defta  qualidade.  Depois  foi  General  da  Frota 
de  H-fpanha ,  que  conduzio  felizmente  ao  porto  de  Cadiz , 
occaíionando  a  duvidofa  altercação  fobre  íe  era  a  lua  prudên- 

cia ,  e  aótividade ,  melhor  para  as  emprezas  navaes  ,ou  pa- 
ra as  terreftes.  Nunca  quiz  tomar  armas  contra  Portugal, 

(ainda,  que  convidado  para  os  primeiros  poílos  )  atren- 
dendo  a  que  era  pátria  fua.  O  Padre  Balthazar  (  ou  ieja 
Lourenço)  Gracian  lhe  dedicou  boa  parte  das  fuás  obras, 

como  a  Cavalleiro  (poílo,  que  denaçaõ  oppcfta  )  gc/aí* 
mente  bem  quifto  ,  e  amado ,  e  venerado  geralmente. Cer- 

to Cortezaõ,  difidor ,  repetia  muitas  vczcj:  jgW  quetra 
eu  dtzer  mal  defte  homem ,  e  que  nao  tenha  que\  Sobioaos 
eminentes  cargos  de  Confelheiro  de  guerra  de  Hefpanha, 
Meílre  de  Campo  General  de  Catalunha,  e  Governador  de 
Barcelona  ,  onde  faleceo  neftedia  ,  anuo  de  16)  $0 

Por  occafiaõ  dcfle  famoío  Portuguez  daremos  abrevia- 

da noticia  de  outro  ,  que  o  igualon  no  valor ,  e  nas  proezas.- 
Ffte  foi  o  celebre  Gregório  de  Brito  :  Sérvio  também  no 

Rafii 
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Braíil  com  fingular  reputação  $  Mayor  aconfcguiocm  Hef-Dia27. 
panha  nas  guerras  de  Catalunha.  Governou  ,  e  defendeuM 
por  duas  vezes  a  Cidade  de  Lerida  dosíitios  ,  que  lhe  pu- 
zeraõ  o  Príncipe  de  Conde,  e  o  Conde  de  Ancuhurt.  Te- 

ve também  com  a  fua  pátria  ,  as  meímas  galhardas  atten- 
çoens  ,  de  naõ  querer  militar  contra  ella.  PaíTou  a  Gene- 

ral da  Artelharia, morreu  Vifconde  de  Ternes. 

vil 

NEfte  dia  anno  de  ... .  nafceo  em  Lamego  o  famo- 
fo  Jurifconíulto,  Feliciano  Oliva  de  Souía  ,  Gover- 

nador dos  Bifpados  de  Lamego  ,  e  Vizeu  ,  edifica- 
dor ,  dotador,  e  governador  por  authoridade  Apoftolica 

do  Convento  de  Nofla  Senhora  do  Tojal  ,  do  Biípado  de 
Vizeu,  de  Religiofas  da  Ordem  de  Saõ  Domingos.  Foi 
author  dos  trez  tomos  de  Foro  Fede  fia ,  muito  úteis  ,  c 
eftimados  no  Orbe  literário. 

VIII. 

NEfte  mefmodia,  anno  de  1723.  em  que  cahio  Sá- 
bado de  Alleluya,  receberão  o  Sacramento  do  Bau- 

tifmo  na  Santa  Igreja  Patriarchal  trez  Embaxadores 

delRey  Tocaio  da  Períía  ,  que  aííiftiaõ  na  Corte  de  Lif- 
boa  ,  e  hum  familiar  feu,  com  os  nomes  de  Joaquim  ,  An- 

tónio, Joaõ ,  e  Franciíco  ,  fazendolhes  os  exorciímos  o 

Arciprefte  da  Patriarchal,  é  adminiftrando-lhes  o  Bautif- 
mo  o  Senhor  Patriarcha. 

IX. 

■  . 

NO  Convento  da  Efperança  da  Villa  de  Abrantes  de 
Religioías  de  Saõ  Franciíco  ,  faleceo  nefte  dia  do  an- 

no de  171 7.  a  Madre  Michaella  da  Encarnação  em  idade 
de  cento  e  trinta  e  feis  annos  ,  e  trez  dias,  íem  que  01 

muitos  annos  lhe  houveíTem  entorpecido  o  entendimen- 
to, ou  a  memoria, 

Vvv  X. 
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Dia  27. 
de  ,Y 
Março.  i**è 

DOna  Leonor  de  Caftro  ,  foi  Portugueza ,  filha  de 
Dom  Al  varo  de  Caftro  ,  e  de  Dona  Ifabel  de  Me- 
nezes ,  illuftriflímos  cm  Tangue  da  primeira  nobreza  de 

Portugal.  Defde  menina  criou-fe  no  Paço  com  a  Infante 
Dona  Ifabel  ,  filha  de  EIRey  Dom  Manoel ,  e  de  fua  fc- 
gunda  mulher,  a  Rainha  Dona  Maria.    Cazando  a  Infan- 

te com  o  Imperador  Carlos  V.  levou  por  fua  Dama  Ca- 
merifta  a  Dona  Leonor,  e  a  amava  como  fe  foife  irmã, 

e  não  criada,-  porque  era  dotada  de  raras  virtudes,  e  per- 
feiçoens.    Era  ferroofa  ,  engraçada,  prudente,  difereta , 
e  muito  virtuofa.  O  Cefar,  a  rogos  da  Empcratriz,  a  ca- 
zou    com  Dom  Francifco  de  Borja  ,  Marquez  de  Lom- 
bai,  Duque  de  Gandia ,  Grande  de  Hefpanha  ,  que  vene- 

ramos Santo ,  c  Grande  da  Corte  do  Ceo  ;  O  qual ,  nos 
dotes  da  natureza ,  e  da  Graça  ,  jà  entaõ  fe  diftinguia ,  e 
íingularifava,como  milagre  dos  Príncipes ,  entre  os  mais 
da  Corte  Imperial.  Com  grande  goílo  das  Magefíades  fe 
celebrou  o  cazamento  no  Paço,  onde  ficarão  vivendo  os 
dous  confortes,  não  fó  como  OíHciaes ,  mas  como  filhos 

do  amor,  e  agrado  das  mefmas  Mageftades;  com  grande 
exemplo ,  e  edificação  do  mcfmo  Paço ,  e  de  toda  a  Cor- 

te i  .com  muita  utilidade  dot  aflictos  ,  e  defemparados , 
dos  quaes  eraõ  certos  ,  e  limpos  patrouos  ,  e  valedorcs, 
Sendo  Vice-Rcys  de  Catalunha .,  ainda  derão  mais ,  c  me- 

lhores provas  da  candura  do  feu  animo,  e  génio,  da  fua 
grande  prudência,  c  piedade.    Ajudava  a  Duqueza  Dona 
Leonor  ao  Santo  Duque  em  todas  as  obras  do  ferviço  de 

Deos ,  e  o  imitava  na  devoção  >  penitencia,  e  ufo  frequen- 
te dos  Santos  Sacramentos  ,  e  em  todos  os  exercícios  ef- 

pirituaes ,  e  a&os  de  Caridade ,  e  dei  prezo  próprio ,  que 
via  fazer  a  feu  marido  ,  e  foi  primeira  em  perfuadillo  a 
que  foífe  devoto  da  Companhia  de  Jefus.  Depois  de  terem 
cinco  filhos,   etrez  filhas,  viverão  alguns  annos  em  lac- 

ta conformidade,  convertendo  a  licença  do  matrimonio 
em  amor  efpiritual ,  e  fraternal  companhia  ,  até  que  de 

huma  larga  enfermidade  morreo  'a  Duqueza  Dona  Leo- nor 
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523 Março.; nor  cm  Gandia  ,  tendo  recebidos  os  Sacramentos ,  e  com  Dia  28. 

grandes  demonftraçoens  de  predeftinada  ,    nefte  dia  an- 
do  de  1 546. 

VIGÉSIMO  OITAVO  DE  MARCO. 

I.  0  Venerável  Padre  frey  Rodrt^o  de  Penaha. 

II.  Nafce  o  fenhor  Dom  Duarte ,  filho  do  Infante  do  mefmo  no» 
me  y  e  neto  delRey  Dom  Manoel. 

II I.  Conqmfla  Elliey  Dom  /Iffonfo  UL  a  VtUa  de  Faro. 
IV.  Infigne  cafo  militar  em  tempo  delRey  Dom  João  l. 
V.  Vitoria  de  Dom  António  de  Noronha  Jobre  Surrate. 

h 

VENERÁVEL  Padre  Frey  Rodrigo  de  Pe- 
nalva  foi  Portuguez  ,  e  Refigiofo  da  fagrada 
Ordem  da  Santiííima  Trindade  ,  e  hum  dos 

primeiros  ,  e  principaes  dicipulos  de  feus  glo- 
riofos  Patriarcas  São  Joaõ  da  Mata,  cSaô  Fe- 

lis  de  Valões $  Veyo  a  Hefpanha  a  fim  de  exercitar  nella 
ícu  íanto  inftituto  da  Redempção  dos  cativos  ,  e  fun- 

dou o  Convento  de  Segóvia  ,  e  foi  o  primeiro  Provincial 

da  fua  Religião  em  Caftella,  e  Portugal  :  Foi  Varão  in- 
figne em  virtudes  :  Faleceo  nefte  dia  pelos  annos  de 

1241. 

11. 

O  mefmo  diâ  ,  anno  de  1541.  nafceu  em  Almei- 
rim o  fenhor  Dom  Duarte,  filho  dos  Infantes  Dom 

Duarte ,  filho  delRey  Dom  Manoel  ,  e  de  Dona  lfabel  , 
filha  do  Duque  de  Bargança  Dom  Jayme. 

Vrv  ij III. 
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Dia  18, 

de 

Março. III. 

SEguro,  finalmente  ,  no  trono  Real  Portuguez  EIRey 
Dom  Aífonío  III.  e  ferenadas  as  tempeftadts,  que  ha* 

viaõ  precedido  na  depofiçaô  dclRey  Dom  Sancho  II.  feu 

irmão ,  por  cuja  morte ,  fè  lhe  devolveu  o  Cetro  fem  con- 
trovertia j  Vendo-fe  obedecido  de  todos  esfeus  Vaílallos, 

e  amado  de  todos  ,  tratou  de  ampliar  domínio  ,  voltan- 
do contra  os  infiéis  as  armas,  ainda  quentes,  com  que  fe 

acabava  de  introduzir  no  governo  do  Reyno,  de  que  ago- 
ra era  fenhor  j  Paííou  com  mão  armada  ao  do  Algarve, 

onde  jà  andava  vitoriofo  o  famoío  Dom  Payo  Peres  Cor- 
rêa,  Medre  de  Santiago,  e  juntos  cahirão  fobre  a  Cida- 
de (  então  Villa  )  de  Faro  ,  de  que  era  Alcaide  Aben  Ba- 

ran ,  pofto  pelo  Miramolim  ,  a  quem  pngavão  tributo  os 

moradores.  Atendarão-le  ElRcy,eo  Meíhe  junto  d3  pra- 
ça ,  e  a  começarão  a  combater  por  lugares  diferentes ,  com 

os  inftrumentos  de  expugnaçaõ,  que  havia  naquelles  tem- 
pos. Difpuzeraõ-fe  os  Mouros  á  defença  ,  em  que  lhe  hia, 

pelo  menos  ,  a  fazenda  ,  e  a  liberdade:  Pelejou  fe  de  hu- 
ma, e  outra  parte,  com  eftremado  valor,  e  efteve  inde- 

cizo  o  fucceíío  por  muitos  dias.  Mandou  EIRey  fechar  a 

bocca  do  rio,  com  poderofos  baxeis,  a  fim,  de  que  pe- 

lo mar  naõ  pudefíe  entrar  foccorro  aos  (j  nados  ,•  Preven- 
ção, que  os  poz  na  ultima  defeonfiança  j  Vendo,  pois, 

que  a  reziítencia  era  inútil  ,  ajudarão  oceultamente  par- 
tidos com  EIRey,  o  qual ,  com  fó  dez  Cavalleiros  (  fem 

dar  parte  aos  mais  )  entrou  na  praça  ,  e  como  faltou  no 

Arrayal,  e  não  íe  íâbia  o  que  paííava,  acharaô-fe  es  Por- 
tuguezts  confuzos  ,  mas  não  defanimados  ,  anres  ,  rom- 
peado  em  implacável  furor  ,  renovarão  o  aífalto.  Então 
app.ireceu  EIRey  entre  as  ameyas  de  huma  torre  ,  com  as 
chaves  da  Villa  na  mao  $  Ceifarão  improviíamente  as  ar- 

mas ,  mas  naõ  as  adrniraçoens  de  huma  reloluçaõ  taõ  te- 

merária, qual  foi  ,  fiar-fe  EÍRey  ,  quafi  indefezo  ,  da  Fé  , 
fempre  mal  fegura ,  dos  Mouros.  Nefta  occaíiaõ,tm  que 

ElKcy  rendeu  a  praça  com  valor,  ficou  rendido  por  fra- 
queza, porque  fe  namorou  de  huma  filha  do  Alcaide,  da 

qual 
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qual  teveaMartim  AfTonfo  Chichorro,  cabeça  dos  Sou-Día^S. 
fas  defte  apeliido.  Succedeu  a  conquifta  deFaro  nefte  dia,,, 

,       r  n  Marco* 
anno  de  1149.  J 

IV. 

NO  tempo,  em  que  andavaõ  com  poderoío  exercito 
por  Caíleíla  ,  EIRey  Dom  Joaõ  I.  de  Portugal,  e  o 

Duque  de  Lencaftre  ,  fuccedeu,que  namenhã  deite  dia , 

fahiraõ  do  Arrayal  a  certa  expedição  dezoito  Portugue» 

zes  ,  entre  os  quaes  eraõ  de  mayor  nome  Martim  Vafquez 
da  Cunha  ,  Lopo  Vafquez,  e  Gil  Vafquez ,  irmãos.  Fa- 

zia grande  nevoeiro,  e  já  em  diftancia  de  huma  legoa,  de- 
raõ  de  repente  com  hum  efquadraõ  dequatrocentos  cavai- 
los,  e  de  outros  tantos  infantes  Caílelhanos ,  dos  quaes 

eraõ  Capitães  Dom  Fradique  ,  Duque  de  Benavente  ,  Ál- 
varo Peres  Ozorio ,  e  Rodrigo  Ponce  de  Leaõ.  Naõ  rtf- 

tava  outra  refoluçaõ  aos  Portuguezes ,  mais ,  que  ou  rende- 
rem-fe  ao  arbítrio  do  inimigo  ,  ou  venderem  caras  as  vidas,- 
Efcolheraõ  a  fegunda,  e  valendo-fe  de  hum  íitio  eminen» 
te,  poftosapé,  c  fervindo  lhe  os  cavallos  de  parapeitos,  fe 
puzeraô  em  tom  de  defenía.  Bem  viaô  elles  quanto  lhe 
importava  dar  avifo  ao  Exercito,  do  perigo,  em  que  fe 
achavaõ;  Mas  cada  hum  reputava  por  mais  honra,  morrer 
ao  lado  dos  companheiros  ,  que  deixallos  ,  ainda  que  foife  em 
benefício  de  todos.  Já  a  efte  tempo  eílavaõ  cercados ,  e  aco- 

metidos por  todas  as  partes. Entaõ  perguntou  hum  nobre  fol- 
dado  ,  por  nome  Diogo  Pires  do  Avdlar  a  Martim  Valqucz: 

Qual  era  mais  honro/ò  empenho  ,  Je  morrer  ali/  com  a  e/pada 
na  mao  ,  ou  abrir  com  tila  caminho  ,  por  entre  os  inimigos ,  e 

hir  alizar  a  EIRey  >  E  dizendo- lhe  ,  que  efta  fegunda  ac- 
ção feria  mais  gloriofa.  No  mefmo  iníiante  fahio  ointre* 

pido  ,  e  valerofo  Portuguez  ,  Como  rayo  defpedido  da  nu- 
vem ,  e  cerrando  com  impetuofo  ardor  por  tudo  o  que  lhe 

fazia  refiftencia ,  paífou  da  outra  parte,  fem  coníideravel 
dano.  Aqui  le  acendeu  mais  o  combate:  Foraô  osCafte- 
Ihanos  eftreitando  o  cordão  ,  e  defpedindo  muitas  armas 
de  arremeço,  mas,  como  eftavao  em  íítio  inferior ,  naõ 

fe  lhe  Iogravaõ  os  tiros  taõ  facilmente.  Succedia  da  nofía 

parte 
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Dia  28. parte  o  contrario,  porque  do  alto,  e  contra  tanta  mult-U 

M  e  daõ  ,  não  íe  perdia  golpe  ,  aílim  eíliverão  muitas  hor.as 
pelejando,  até  que  appareceu,  a  larga  diftancia,  oCondef- 
tavel  de  Portugal  com  bom  numero  de  tropas,  a  cuja  vif- 
ta  fe  retirarão  as  inimigas.  E  he  coufa  de  grande  admira* 
ça5  ,  o  que  aíHrmaõ  os  hiíioriadores  daquelle  tempo  ,  tão 
antigos,  como  verdadeiros:  Dizem  ,  que  dos  Cafteíhanos 

morrerão  quarenta,  e  dos  Porcnguezes  hum  ió  ,  que  mor- 
reu poucas  horas  depois  do  combate.  Succeden  eíle  predi- 

gioío  feito  em  armas ,  nefte  dia ,  anno  de  1387. 

v. 
Elos  annos  de  156*1.  Contendiaõ,  fobre  a  praça  de 
Surrate  ,  dous  Régulos  confinantes  ,  dos  quaes  hum, 

chamado  Cedemecaõ  ,  fe  achava  fenhor  delia,  e  outro, 

por  nome  Chinguiicaõ  ,  lha  pertendia  arrancar  das  mãos. 

Vio-fe  o  primeiro  em  tanto  aperto,  que  implorou  a  pro- 
tecção do  famoío  ViceRey,  Dom  Conftantino  de  Bargsnç;?, 

ofTcrecendo  ,  que  entregaria  a  Cidade  aos  Portuguezcs  com 

leves  condiçoens,  em  ódio  do  ítu  inimigo.  Aceitou  o  Vi- 
ce-Rey  o  envire  ,  e  mandou  a  eíla  empreza  quatorze  na- 

vios com  quatrocentos  Toldados  à  ordem  de  Dom  António 

de  Noronha.  Chegarão  à  bocca  do  rio,  que  parecia  que- 
reíos  tragar  com  infinitos  dentes  ;  Tantas  eraõ  as  íetas, 

que  fobre  elles  choviaõ.  Naõ  eraõ  menos  as  bailas  ,  arro- 

jadas tambtm  de  innumcraveis  boccas  ,♦  Por  entre  humas, 
e  outras ,  tomarão  terra ,  com  perda  de  alguns  homens ,  mas 

com  muito  mayor  da  parte  dos  inimigos:  Ganharão  hu- 
ma  fortificação  ,  e  logo  outras  ,  obrando  eftupendas  acçoens 
fobre  dura  refiftencia.  O  Noronha  enchia  galhardamente 

as  partes  de  fabio  Capitão  ,  e  de  valerofo  foldado  ,  dando 
ordens ,  e  feridas  com  igual  acerto,  e  impulfo  :  Afíim  os 
outros  Cavai leiros :  Aílim  todos  os  Portugoezes  j  Com  que 

os  inimigos  foraõ  cedendo  da  primeira  obftinaçaõ,  e  lar» 
gando  o  campo  aos  noííos ,  que  fendo  (  como  diíTcmos  ) 
quatro  centos ,  ficarão  gloriofamènte  vencedores  de  vinte 
mil,  com  que  Chinguiicaõ  fe  achava.  Defafombrada  por 

efte  modo  a  praça,  feguia-fc  entregala  Cedemecaõ ,  con- 
forme 
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forme  aos  pados  antecedentes;  Mas  vendo- Te  fervido,  e Dia  29. 
na6  fe  podendo  defapegar  da  poíTc  de  huma  taõ  nobre  po-     de 

voaçaõ  ,  começou  a  bufear  pretextos,  e  a  intuepor  dila-MarÇ°* 
coens  na  execução  do  prometido.    Foi  precizo  diííimular 

comelle,   por  algumas  razoensconducenres  ao  bem  com- 
mum  doEftado,  contentando-fe  o  illuftre  Noronha  com 
a  grande  gloria  de  íahir  vencedor ,  fobre  tanta  deíigual- 
dade  de  poder. 

VIGÉSIMO  NONO   DE  MARC,0. 

I.  Vitoria  famofa  na  índia  ,  confeguida  por  Luiz  de  Mello 
da  Sylva. 

II.  incendi  o  da  Igreja  do  Loreto  em  Lisboa. 

III.  Dcfende-Je  com  grande  valor  a  Fortaleza   de  Moçam* 
bique. 

I. 

OVERNANDO  o  Eftado  da  índia ,  pelos  an- 
nos  de  1559.  Dom  Conftantino  de  Bargan» 
ça.  Era  Capitão  mor  do  mar ,  na  cofia  do 
Malavar  ,  Luiz  de  Mello  da  Sylva  ,  famofo 
heroe  daquelles  tempos:  Conftava  afua  Ar- 

mada de  féis  velas  ,  com  pouco  mais  de  duzentos  Tolda- 
dos, mas  e&olhidos;  Com  efte  pouco  poder  fahio  a  ter- 

ra ,  e  entrou,  e  dcftruhio  a  Cidade  de  Mangalor  ,  c  dei- 
xando-a  feita,  ou  desfeita  em  cinzas  ,  fe  embarcou  outra 
vez.  Avingar  tamanha  injuria  ,  fe  orTereceo  ao  C,amorí 
hum  Rume,  muito  afamado  por  feu  valor,  e  com  treze 
velas  ,  em  que  hiaõ  dous  mil  homens  de  peleja  ,  que  elle 
efeolheu  à  fua  vontade  ,  fe  fez  na  volta  dos  Portuguezes. 
Encontrarão  fe  brevemente  as  Armadas,  e  travou-íe  hum 
dos  mais  afperos  conflictos  ,  que  virão  aquelies  mares. 
Atracarão  trez  embarcaçoens  inimigas  a  galeota  do  nof- 
fo  General  ,  e  fe  lhe  baldeou  dentro  grande  numero  de 

Mcuros,  por  trez  partes  ,   que  puzerão  a  coufa  em  gra- 
viífimo 
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Dia  29.vi(Tímo  perigo.  Combatiaõ-fe  com  armas  curtas,  pela  ef- 
..  treiteza  do  lugar  :  Os  Mouros  ,  na  efperança  da  preza , 

'  *  '  de  que  jà  começavao  a  ter  poífe  ,  e  vendo  ,  que  ie  naõ 
podiaõ  retirar  ,  lem  a  perder  ,  e  perderem-fe,  pelejavaó  va- 
Jeroíos ,  e  reftados.  Mas  os  Portuguezes ,  obrando  mara- 

vilhas de  valor ,  aíTim  rechaçarão  aos  inimigos,  que  íem 

efeapar  algum  do  ferro,  ou  do  naufrágio,  fe  fizeraõ  fe- 
nhores  das  trez  velas.  Outras  trez  correrão  igual  for- 

tuna, fobre  igual  peleja:  As  fete  fugirão  à  força  de  ve- 
la, e  remo.  Dos  inimigos,  morrerão  mais  de  quinhen- 

tos, dos  noífos  ,  trinta.  Aqui  aconteceu  hum  cafo  pro- 
digiofo.  Foraõ  lançados  ab  mar  os  corpos  dos  trinta  Por- 

tuguezes mortos  na  batalha  ,  e  entre  elles,o  de  hum  Ca- 
valleiro  do  apelido  de  Almeida  ,  que  feus  criados  envol» 
veraõ  em  huma  colcha.  Andou  o  corpo  boyante  fobre 

as  agoas,  efpaço  de  íeis  dias ,  è  as  mefmas  agoas  o  leva* 
raõ  ao  rio,  e  Fortaleza  de  Chalé,  que  ficava  trinta  e  qua-> 
tro  legoas  diftante.  Foi  achado,  e  conhecido,  por  eftar 
taõ  inteiro,  e  incorrupto  ,  como  fe  fora  morto  daquella 
hora:  Dom  Jorge  de  Caítro,  Capitão  da  Fortaleza  ,  o  fez 
enterrar  em  lugar  figrado ,  ignorando  até  entaõ  ,  qual 

houveííe  fido  a  occaííaõ  da. fua  .morte  ,  que  logo  fc  di- 
vulgou. Naõ  fabemos  outra  coufa  defte  Fidalgo,  e  até  o 

nome,  lhe  calarão  os  antigos  ;  Mas  podemos  conjectu- 
rar pelo  fucceífo  ,  que  era  homem  de  vida  regulada  ,  e 

virtuofa. 

.      •  .  <   ■   ■ 
ii. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  ióji.  pelas  oito  horas  da 

manhã,  fe  atecU  o  fogo  na  Igreja  do  Lorcto,  em 

Lisboa,  huma  das  mais  ricas  ,  e  perfeitas  da  mçfma  Ci- 
dade: Achou  prompta  matéria  em  hum  fepulchro  >  que 

citava  feito  de  algodão,  e  carqueja,  onde  fe  cevou  com 

tanta  força  ,  e  preça  ,  que,  dentro  em  breve  efpaço,  ar- 
deu a  Igreja  inteiramente,  teóto  ,  paredes,  Altares,  re- 

tâbolos,  imagens,  portas,  grades  de  ferro,  e  até  as  mef- 
mas fepulturas  eílalaraõ  ,  e  fahiraõ  do  feu  lugar  :  Com 

grande  diffículdade,   e  perigo,  fe  pode  falyar  o  Cofre  do 

Santif» 
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Samiííimo  Sacramento  :    Ardeu  cambem  a  Sacfcriftia  ,   eDia'29.- nella  riqnifíimos  ornamentos ,   e  cofres  de  dinheiro:    Ar-, 
-»       1      1  j        r  jj-  j  11    Março. 

aerao  ,    hnaimcnte  ,    os  depolitos    das  decimas  daqueila 
Freguezia.    Ava!iou-fe  a  perda  em  mais  de .fdf centos  mil 
cruzados.    Annos  depois,  fe  reedificou  a  Igreja,   com  a 
grandeza,  c  fumptuofidade,  com  que  hoje  a  vemos. 

nu 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1607.  chegarão  a  Moçam- 
bique oito  Náos  de  linha  Olandc22s  ,  e  Jogo  lan- 
çarão bandeira  de  guerra,  ecnviítiraõ  o  porto,  e  por 

mais,  que  da  Fortaleza  os  varejavaõ  com  a  arcelharia  ,  a 
pezar  das  baila»  ,  de  que  receberão  grande  eftrago  ,  en- 

trarão toda-via   pela  barra  ,    e  logo    lançarão   em    terra 
quinhentos  mofqueteiros ,  afim  de  expugnarem  a  Forta- 

leza ,  na  qual  naõ  havia  mais  ,  que  cento  quarenta   e  fin- 
co homens  ,  entre  velhos  ,  c  moços  :  Era  Capitão  delia 

Dom  Eftevaõ  de  Ataide,  o  qual  íe  difpcz  á  defença  com 

eít*cr>ado  valor  :    Seguirão  o  Teu  exemplo  aquelles  pou- 
cos Pottuguezcs ,   c  revertidos  de  g.nerofos  brios  obrarão 

gloriofas  acçoens.  Os  inimigos  continuarão  em  lançar  em 
terra  gente,   e  chegarão  a  numero  de  dous  mil  :    Forma- 

rão homa  bateria  de  nove  poderoíos  canhoens ,  com  que 
batiaõ  contiauamente  a  Fortaleza:   Chegaraô-fe  por  ve- 

zes a  picar  a  muralha  ,  mas  tora 5  rebatidos  outras  tantas 

com  grande  eftrago,  e  mortandade  :  Nifto  lidar2Õ  efpa- 
Ço  de  dous  mszes,  fazendo  novas  maquinai  cada  dia  ,  que 
os  noíTos  logo  lhe  desíaziaõ ,   e  jà  tinhaõ  aos  Olandezts 

em  taõ  pouca  conta,  que  algumas  noites  fahiraõ  fó  vin- 
te, e  deraõ  (obre  elles,  e matarão  muitos ,  em  forma,  que 

paffaraò  de  trezentos  os  que  perderão  a  vida  neftas  iur- 
tidasj   Dezenganados,   finalmente,  de  que  era  inútil  o  íeu 
empenho  à  viíta  da  noíÍ3  refiílencia  ,  mandarão  dizer  ao 

Governador ,   que  ,  ou  mandaíle  refgatar  ai  Igrejas  ,  ca- 
las,  c  palmares  da  Ilha,  ou  que  3  tudo  punhaõ  o  fogo, 

e  com  eífeito  abrazaraõ  todo,   porque  o  Governador  com 
briofa  refoluçaò  lhe  refpondeo  ,    que  nenhum  concerto 

Xxx  queria 
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Dia$o.qacria  com  cllcs ,  mais,  que  guerra;  Foi  grande  o  dam- 

na  ,  que  padecerão  os  Portuguezcs  na  fjzcnda  ,    que  fc 

'^°*  avaliou  cm  mais  de  cem  mil   cruzados  ,•    Mas  excedeu  a 
todo  o  preço,  o  credito  ,  e  reputação,  que  conleguiraõ 
neíla  gluriofa  defença. 

TRIGÉSIMO  DE  MARQO. 

I.  Santa  Quitéria  ,  Virgem  ,  e  Mártir. 
II.  Conflitlo  efpantolo  na  índia  ,  no  Reyno  de  Pega. 
III.  Eclipfe  barrindo. 
IV.  Conflitlo  infelice  em  Africa  :  Noticia  de  Luiz  de  Loureiro. 
V.  Dom  Joaõ  Ber mudes ,   Patriarcha  de  Alexandi  ia. 

VI.  Recebe  o  grande  Affonfo  de  Albuquerque  em  Oimuz,  com 
mageftofa  pompa ,  a  bum  Embaxador  do  Per/u. 

VII.  Morre  o  Infante  D.  Carlos,  filho  dtlRey  D.  João  VMS. 
VIII.  Frey  Pedro  de  Amarante. 

IX.  He  jurad»  Príncipe  de  Portugal  o  Infante   Dom  Joaç , 
filho  delRey  Dom  João  III. 

X.  Homem  de  larga  idade. 

i. 
ANTA  Guiteria ,  viveu  muitos  annos  entre 

afperiífimas  penitencias,  em  hum  Íí tio  desha- 
bitado  ,    onde  depois  fe  ed-ficou  a  Vilía  de 
Monte-mór  o  novo,   c  fendo  alli  achada  dc$ 

infiéis,   por  elles  foi  mart) rizada,   ncftc  dia, 
no  anno  de  300.   He  eíta  Santa,   diferente   de  outra  do 

m  irrso  nome,  a  fetima,  entre  as  Santas  nove  iffiíâs  Bia- 
ca  enfe ... 

11. 

E  memorável  nas  hiílorias  da  índia  Filippe  de  Bri- 
to Nicote  ,  o  qual  nafceu  em  Lisboa  de  pay  Fran- 

cez  ,  e  mây  Portugueza  ,  ambos  de  nobre  Tangue  :  Paf- 

íoq 
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fou  d  índia  ,  e  por  vários  fucceíTòs  começou  a  crecer  em  Dia  30. 
cabedaes  ,  e  nome,   e  junco  com  alguns  Portuguezes ,  fe 

oífereceo  a  íervir  a  EIRey  de  Arracaõ,  c  facilmente  con» 
feguio  o  primeiro  lugar  na  graça  do  mefmo  Rey  ,   e  foi 
feiro  Capitão  General  dos  feus  Exércitos,   e  pouco  depois 
tomou  poífe  do  florentiffimo  Reyno  de  Pegii,  do  qual  foi 

eleicó    Vice-Rey,   com  poderes  de  foberano  ,   e  aífim  vi- 
veu largos  tempos  no  logro   de  immenfas  riquezas,  e  dili- 

cias.   Atè  que  veyo  iobre   elle,  o  Rey  de  Brama  com  ex- 
ercito ,   que  cobria  os  montes,   e  innundava  os  campos, 

e  depois  de  terríveis  combates  ,   em  que  o  Nicote  humas 
vezes  iahio   vencedor,   e  outras  vencido,  fe  vio  finalmen- 

te precizado    a   vecolher-fe   com  feíTenta  Portugiezes  na 
Fortaleza  de  Ctriaõ  ,   fobre  a  qual    o  Brama  fe  acampou 

logo  ,   naõ  deixando  aos    miferaveis  citiados  outra  efpe- 
rança,  mais  que  a  de  venderem  bem  caras  as  vidas:    Fir- 

mes nefta  reíoluçaõ  ,   obrarão   por  muitos  dias  acçoens , 
que  excedem   todo  o  credito  :    O  Brama  bramava   como 
hum  Leaõ  ,   vendo  em  hum  taõ  débil  poder  taõ  forte  re- 

fiíleneia:   Jaófcava-fe  ,   de  que  era  Deos  ,   e  naõ  podia  lo- 
frer  ,  que  o  valor  de  taõ  poucos  homeus  lhe  deímentiífe 

a  ja&ancia,  e  abateííe  taõ  vergonhosamente  a  prefump- 
ção  :  Até  que,   nefte  dia,   anno  de  161 3.   fendo  mortos 
qãaíi  todos  os  Portuguezes,   e  achandofe  os  que  reftavaõ, 
íem  forças  jà  ,   e  fem  alentos  ,   íobre  hum  porfiadiííimo 
combate  ,  foi  finalmente  entrada  a  Fortaleza,  e  metidos 

ao  grilhão  os  poucos  defenfores,  qne  nella  havia. 

iii. 

NO  mefmo  dia,  em  Terça  feira,  anno  de  1680.  pelas 
onze  horas  do  dia  ,  fe  vio  hum  eclipfe  do  Sol  para 

a'  parte  da  Ethiopia  Auftral ,  com  que  fe  tornou  o  dia  noi- 
te. Na  Cidade  de  Saõ  Paulo,  capital  do  Reyno  de  Ango- 
la, experimentarão  os  moradores  huma  taõ  eítranha  ef- 

curidaõ  ,  que  no  meyo  das  ruas  fe  naõ  conheciaõ  ,  nem 
diftinguiaõ  huns  dos  outros;  Foi-lhe  neceífario  dentro  das 
cazas  acenderem  luzes  :  As  :eftrellas  íe  lhe  oíFereciaõ  aos 
olhos  taõ  claras,  c  patentes,  como  na  noite  mais  íerena: 

Xxx  ij  Durou 
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Dia  ̂ o.rj)urou  largo  tempo,  enchendo  aquellas  gentes  de  grande 
, .         horror ,  por  fer  coufa  nova ,  c  nunca  vifta ,  nem  lembrada 
Marco.    .      .         r  .  '  ' 

1     dos  homens  mais  antigos. 

IV. 

COrria  o  anno  de  i  J49.  qaando  Amubendaud,  Alcay- 
dedoXarife,  e  feu  valido,  veyo  correr  a  campanha 

de  Mazagaõ  com  feis  mil  Ginetes ,  e  embolcando-fe  man- 
dou deftacar  duzentos  ,  com  ordem,  que  fe  chegsfTem  â 

Praça,  c  cjue  ,  fendo  carregados,  íe  retiraífem  lentamen- 
te até  aquelle  lugar ;  Era  Capitão  delia  o  famoío  Luiz  de 

Loureiro,  o  qual ,  deixando-fe  perfuadir  da  ccníider«içzõ, 
de  que  naõ  havia  mais  inimigos  no  campo  ,  lhe  fahio  com 
cento  e  vinte  Cavallos,  e  trezentos  Infantes:  Cshio  niife- 

ravelmente  naembofeada,  e  em  hum  ponto  fe  vio  cerca- 

do de  inimigos  por  todas  as  partes  ,  na  tarde  defte  dia  • 
Mas  como  era  homem  de  eftremadiflimo  valor,  pondo  os 

feus  na  melhor  forma,  que  lhe  foi  poíTivel,  pelejou  largo 

efpaço  ,  obrando  rariííimas  proezas  j  Porém,  cedendo  fi- 
nalmente o  esforço  à  multidão  ,  encomendou  a  vinte  Gi- 

netes ,  que  recolhendo  entre  li  a  hum  íeu  filho  de  qua- 
rorze  annos  lho  falvaíTem  :  Procurarão  executar  a  ordem, 

mas  naõ  puderaõ  ,  porque  foraõ  mortos  treze, e  entre  elles 
o  foi  também  o  filho:  Entretanto  profeguia  o  pay  a  deíí- 
gual  batalha  ,  atéque  fendo  já  impoííivel  a  refiftencia, 
Te  encomendou  à  velocidade  do  feu  cavallo^  e  com  a  lan- 

ça em  rifte  ,  rompeu  pelos  efquadroens  oppoftos :  Segui- 
rão-no  como  a  dcfpojo  o  mais  preciofo  da  já  confeguida 
vitoria ,  e  ferido  o  cavallo  ,  houve  de  vir  ao chaõ  ,•  Quan- 

do já  o  tinhaô  debaixo  da  lança  ,  o  livrou  Lazaro  Martins, 
que  ficou  cativo:  Aífím  outros  muitos  Porruguezes ,  e  os 
mortos  foraõ  muitos  mais  ,  fendo  efte  hum  dos  grandes 

eftragos ,  que  padecerão  as  noíías  armas  naquella  guerra. 
Mandou  Amubendaud  hum  numero  exeííivo  de  cabeças 

aoXarife,  em  prova  da  fatal  deítruiçaõ  ,  que  fizera  nos 
Chriftãos,-  Mas  fuecedeu  huma  galantaria  ,  que  defmen. 
tio  deveras  a  fua  prefunçaõj  Foi  o  caio  :  Que  lançadas 
as  taes  cabeças  por  lugares  públicos  ,  levou  certa  Moura 

huma 
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huma  delias  paracaza,a  fim  de  a  cortar  com  golpes  $  Ti-Diazo. 

rania,  que  a  barbaridade  daquelles  infleis  (fendo  feita  a  de 
Chriftãos )  tem  por  aóto  de  merecimento:  Convocou  ami- 

gas ,  e  limpa  a  cabeça  do  pó ,  e  langue  ,  que  a  cobria  ,  re- 
conhecerão todas ,  que  era  a  cabeça  do  marido  da  mefma 

Moura  , autora  daquclla  cruel ,  e  deshumana  devoção;  Com 
que  fe  entendeu  ,  qiu  fe  fora  grande  a  mortandade  nos 
Chriftãos,  também  os  Mouros  a  naõ  padecerão  pequena, 

e  que  o  prezente  fora  de  cabeças  de  huns  ,  e  outros. 
Foi  Luiz  de  Lonrciío  hum  dos  mais  afamados  Capitais, 

que  nos  tempos  dos  Reys  Dom  Manoel,   e  Dom  Joaõ  III. 
militarão    nas  campanhas  de  Africa  :    Goverrou  muitos 

annos  as  Praças  deZafim,  e  Mazagaõ  ,  onde  lhe  feccede* 

raõ  cazos  memoráveis,   e  pela  mayor  parte  felices  ,♦  To, 
caremos  alguns.   Havíamos  abandonado  a  Cidade  de  Aza- 
mor  ,  e  os  Mouros  no  aono  de  i  J46.   a  começarão  a  po- 

voar de  novo  :   Deu  fobre  elles  improvizamente  com  muito 

defigual  poder ,  mas  com  tanta  ventagem  no  valor ,  e  refo- 
luçaõ  ,  que  os  fez  defpejar  com  precipitada  defordem  ,  me- 

nos os  que  ficarão  mortos,  e  cativos ,  que  forão  em  gran- 
de numero.   De  outra  vez  vieraõ  quatro  mil  cavallos  cor- 

rer a  campanha  de  Mazagâo :  Rompea-os  com  cento  ,  e  oi- 
tenta ,  e  lhe  feguio  o  alcance  muitas  legoas  ,  até  os  Po- 

ços chamados  de  Ayllão ,  e  foi  tanta  a  mortandade,  que 
os  Mouros   nefta  occafiaõ  padecerão  ,  que  muitos  ànnos 
depois  lhe  chamarão,  como  por  antonomafia  $  A  jornada 

dos  Poços.    Deftes  cazos  lhe  fuecederão  muitos  ,  que  deixa- 
mos de  referir,  porque  a  femelhança  dcllcs  cauíaria  faftio. 

Sendo  já  de  longa  idade  ,  paííou  com  poocos  companhei- 
ros,  de  Mazagâo  a/Tangere  ,  e  fahindo-lhe  hum  efqua- 

draó  de  Mouros,  foi  por  elles  morto  às  lançadas,  depois 

de  haver  obrado  quanto  devia  ao  feu  valor»  c  àefclareci- 
da  fama  do  íeu  nome. 

v. 
DOm  Joaõ  Bermudes,  Portuguez,  natural  de  Braga  , 

Patriarca  de  Alexandria  ,  o  primeiro  ,  que  houve  no 

Império  da  Ethiopia,  depois ,  que  lá  entrarão  os  Portugue- 

ze*; 
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Dia'$o.  zes .  Padeceu  graves  trabalhos  em  largas  peregrinsçcens, 
Mãie  níl  A^ca»  na  Azia,  na  Europa  ,  em  obfequio  da  Fé,efer- 

viço  da  Igreja  ;  Volrando  finalmente  a  Portugal  ,  confe- 
guio  íinguíares  eftimaçoens  delRey  Dom  Sebaítiaõ  ■  ereti» 
rado  a  huma  quinta, entregue  todo  a  contemplaçocns  do 
Geo  ,  e  memorias  da  eternidade,  faleceu  com  grande  fama 
de  virtude  ,  em  Lisboa ,  nefte  dia  ,  armo  de  1570.  foi  en- 

terrado aporta  da  Ermida  (hoje  Parroquia  )  de  Saõ  Sc- 
baíliaõ  da  Pedreira  ,  em  fepultura  humilde  ,  que  clle  mef- 
rno  mandou  fazer  em  íua  vida,  e  a  vi  fitava  muitas  vezes. 

5  . 

V  L 
•  .    .      .'  ■  

■ 

I   Eduzida,   fegunda  vez  ,   pelo  gr3nde   Albuquerque' à obediência  da  Coroa  Portucrueza  a  famofa  Cidade  de 

16.  de     Ormuz  [como  já  diííemòs,  )e  eftabelecido  o  noíío  doroinio 

r?0"    na  íolida  baze  de  huma  iníigne  Fortaleza  ,  e  ajuftido  o  tri- 
buto, qaquelle-Rey  havia  de  pagar  annualmenteda  fua  vaf. 

íalagem  y   paíTou  o  mefmo  Albuquerque  a  celebrar  hum 
luzidiílimo  acto  ,  em  grande  prova  da  reputação  ,  em  que 
era  tido  o  feu  nome    aos  olhos    dos  mayores  Príncipes  da 

Azia$   Qual  íbi  ,  o  pompozo  npparato,  com  que  recebeu 
neílc  dia  ,na  mefma  Cid.ide  de  Ormuz,  anno  de  1  /ij.   a 

hum  EiTibaxador  do  Xeque  Ifmael,  Rey,  ou  Emperador  da 

Períia.    Mandou  levantar  hum  mageftofo  teatro  junto  d'a 
Fortaleza,  cuberto  de  riquimmas  alcatifas,  íahio  a  clle  com 

preciofos  adornos ,  quaes  convinhaõ  a  huma  função  de  tan» 
ta  mageítade  ,  e  efpiendor.j   E    a  gravidade  imperiofa  do 

geíto  ,  a  barba  candidiííima,  e  prolongada  ,  a  eíbtura  iu- 
blime  ,  e  (obre  tudo  ,  os  eltrondofos  pregoens  da  íua  fama, 
lhe  conciliavaõ   profundiílimas   veneraçoens  :    Precederão 
grande  numero  de inílrumentos  bélicos,   que  enchiaõ  todo 

aquelleembferio  de  alvoroço,  e  aplauzo:  Seguiaõ  le,  tam- 
bém em  grande  numero ,  os  CavaSleiros  mais  illuftrcs  da 

Armada,  a  qual  mais  aceadò,e  mais  luzido  no  primordas 

galas,  ena  riqueza  das  joyas;   E  tomados  lugares  compe- 
tentes, efperarão  ao  Embaxador,o  qual  /querendo  também 

fazer  oftentaçao  da  grandeza  do  feu  Príncipe  ,  difpoz  o 
acompanhamento  com  grande  pompa.   Precedião  algumas 

Onças 
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Onças  cm  cavallos  Períkos  ,  que  o  Xeque  mandava  aoDia$o. 
nofí  j  Rey  ,  c  vários  cofre»  de  pedras  preciofas ,  e  de  peças  de 
de  ouro ,  c  de  muitos  borcados ,  e  telas  de  grande  pn  ço ,  c  Marça* 
de  cores  diferentes  ;  Seguia-fe  huma  luzida  ,  e  nome  roía 
comitiva  de  criados,  c  logo  o  Embaxador  ,  vcíbdo  pcm- 
poíimentc  ao  modo  da  íua  ísbçaõ.  Aíílílio  cm  huma  ja- 
neila  o  Rey  de  Ormuz  ,  com  todos  os  grandes  da  íua  Cor- 
te  :  O  povo  concorreu  em  grande  numero,  e  íe  alegrava 
geralmente,  rompendo  cm  infinitos  vivas  a  EIRey  dePor- 
tugal,  caos  Rcys  da  Perfia,  e  de  Ormuz  ■  O  eftrondo  das 
trombetas,  e  caixas ,  e  dos  canhoens  da  Armada  ,  e  Forta- 

leza ,  acrecentavão  nos  ouvidos  honor  ,  nos  ânimos  al- 
voroço. Comprimcntarão-fe  ambos  com  fingolarcs  de- 

moníhaçoens  de  honra  ,  e  de  cftimaç  õ  ;  Trat.ráo  de  recí- 
procos intereces  para  huma,  c  outra  Coroa,  cm  que  a  de 

Portugal  ficou  cm  ventajofos  partidas  ,  que  lhe  fci.be 
agenciar  com  dcftreza  o  Albuquerque  ,  naõ  m<  nos  fjm<  (o 
nas  artes  politicas,  que  nas  tóiÉtares.  Drípcáidq  o  Em- 
baxador  ,  pamo  cm  fua  companhia,  com  o  mcfmo  cara- 
der,  mindad-j  ao  Perla,  p  lo  Aibuqurrqnc ,  como  Loco- 
tenente  do  Cetro  Portugucz  ,  Fcrnaô  Gomes  de  Lemos, 
íenhor  da  Trofa,  com  hum  prezente ,  que  excedia,  em 
dobro,  ao  referido  ,  e  com  vario»  ,  e  importantes  proje- 

ctos ,em  utilidade  do  nolío  comercio,  e  navegação  naque- 
las partes.  Foi  recebido  na  Corte  de  Alpâo  com  fingulares 

honras,  e  ddpachado  muito  a  hvot  das  ncíías  pettençoens. 

VIL 

NErte  dia ,  anno  de  i  7  3  6.  em  Seíla  feira  fanta,  pela  hu- 
I  ma  hora  da  madrugada,  faleceu  no  Paço  de  Lisboa  , 

depois  de  alguns  dias  de  doença  ,  precedida  de  huma  febre^ 
que  acreceu  á  dilatada  queixa,  que  padecia,  em  idade  de  de- 

zanove annos ,  dez  mezes,evinte  c  fete  dias  o  Scnhcr  In- 
fante Dom  Carlos ,  filho  delRey  Dom  Joaó  V.  c  da  Rainha 

D.  Maria  Anna  de  Auftria  ooíTos  fenhores.  Príncipe  ador- 
nado de  muitas  virtudcs,e  qualidades  Reaes;qiie  havia  nafei- 

dos ii,  deMayo  do  anno  de  1716.  Foi  depofitado  no  Real 
Moftciro  de  S.  Vicente  dos  Cónegos  Regrantes  de  S.  ÀgoiU ufao.  VIII. 



Dia  30. 
de 

Março. 
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VIII. 

FRcy  Pedro  de  Amarante  ,  natural  da  Villa  do  feu 
fobre  nome,  da  Piovincia  de  Entre  Douro  ,  e  Minho, 

Religiofo  Leigo  de  Saõ  Francifco  na  índia  Oriental  ,  foi 

infigne  na  abííinencia,  pobreza  ,  c  penitencia.  Na  ho- 
ra, e  dia  ,  que  íuecedeo  em  Africa  a  perda  do  exercito  dtl- 

Rey  Dom  Sebailião,  foi  vifto  chorar  muitas  lagrimas  ,  e 

mandando-lhe  o  feu  Prelado  que  diceíTc  o  motivo  del- 
ias ,  contou  o  fucccíío  da  referida  perda  com  toda*  as  cir- 

cunftancias ,  que  depois  fe  verificarão.  Reíuíciton  a  huma 
mulher  ,  e  a  hum  menino,  e  obrou  outros  muitos  feme- 
lhantes  prodígios.  Faleceu  fantamente  em  Ochirn  nefte 

dia  do  anno  de  158  y.  No  de  1630.  foi  achado  incorru- 
pto íeu  corpo,  de  que  íahia  cheiro  fuaviífimo. IX. 

NEftc  dia ,  anno  de  1 544.  em  que  cabio  a  quinta  Do- 
minga da  Quareíma,  foi  jurado  em  Almeirim  Prín- 

cipe de  Portugal ,  o  Infante  Dom  João ,  filho  deIRty  Dom 
João  III.  e  da  Rainha  Dona  Catharina.  Foi  pay  delRey 
Dom  Sebaílião.   Delle  dizemos  em  outros  dias. 

x. 

NOmefmo  dia  ,  anno  de  1742.  morreu  na  Villa  de 
Alvorninha  dos  Coutos  de  Alcobaça  ,  hum  lavra- 

dor ,  em  idade  de  cento  ,  c  doze  annos  completos ,  que 

atè  o  ultimo  anno  da  lua  morte  ,  andava  pot  foi  a  ,  e  li- 
dava nas  fuás  fazendas. 

TRI- 
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TRIGÉSIMO  PRIMEIRO  DE 
MARCO. 

I.  Dom  Frey  Braz  de  Barros. 
II.  Morre  martyrizado  Ftltppe  de  Brito  Nicoté. 
III.  Funda  fe  a  Cidade  da  Bahia* 
IV.  Dom  Frey  Balthazar  Limpo. 
V.  EIRey  DomFelippe  II.  de  Portugal: 
VI.  Sucçeffo  notável  de  huma  dontella  Portugueza. 
VII.  Primeiras  pazes  entre  EIRey  Dom  Fernando  de  Por* 

tugal,  e  Dom  Henrique  11.  deCafietla. 
VIU.  Na/te  a  Senhor  aPrinceza do  Bra/tl, Dona  Maria  Anna 

Vitoria. 
■ 

1. 

OM  Frey  Braz  de  Barros  ,  Rclígiofo  da  ía- 
grada  Ordem  de  Saó  Jeronymo ,  foi  inílgne 
cm  virtudes,  e  letras  j  Por  eilas  o  efcolhen 
EIRey  Dom  Joaõ  111.  para  reformador  dos 
Cónegos  Regulares  de  Santa  Cruz  de  Coim- 

bra :  Depois  o  nomeou  Bifpo ,  o  primeiro  de  Leiria  ,  on- 
de refplandeceu  ,  como  tocha  pofta  fobre  o  candiciro: 

Edificou  a  Igreja  Cathedral  da  mefma  Cidade,  hum  dos 
famofos  edifícios  de  Helpanha  :  Depois  de  cinco  annos 

de  ajuftadiflímo  governo  ,  renunciou  a  dignidade,  e  re- 
tirado ,  ao  Convento  da  Pena  ,  junto  a  Cintra  ,  da  fua 

mefma  Ordem  ,  tornou  a  feguir  com  indefpenfavel  rigor 
os  actos  ,  e  exercícios  da  vida  religiofa  :  Faleceu  ían- 
tamente  nefte  dia,  anno  de  1559.  Jaz  à  entrada  do  Ca- 

pitulo do  mefrao  Convento  ,  em  fepultnraf  que  ellc  mcA 
mo  mandou  fazer,  em  vida  ,  pan  fi,  e  nella  fe  lançava 
muitas  vezes,  renovando,  por  efte  modo,  as  memoriai 
da  morte,  e  os  dezejos  da  eternidade. 

Yyy  II. 
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Dia  ̂ i. 
de  tt 

Março.  A1, 

NP  tííefmo  dia,  anno  de  1 6 13.  foi  trazido  Fdippe  de 
Brito  Nicote  á  prefença  delRey  de  Brama ,  o  qual, 

ainda  que,  como  tirano,  dezejava  vingar  nelle  com  to- 
da a  crueldade  a  grande  perda  ,  que  recebera  na  expug- 

naçiõ  da  Fortaleza  de  Ciriaõ  (  como  no  dia  precedente 
diflemos):  Por  outra  parte  naó  deixava  de  reconhecer,  e 
admirar  naquelle  homem  hum  efpirito  de  esfera  fuperior; 
E  antepondo  as  conveniências  politicas  aos  furores  da  ira, 
lhe  oíFereceu  o  hafta^de  Cinerai  dos  feus  Exércitos ,  com 
as  prerrogativas  la, grandezas,,  proporcionadas  a  hum  car- 

go taõ  eminente,  mas  com  huma  condição,  que  não  ca- 

bia em  juízo  racional  ,'e  menos  em  hum  peito  fiel,  ecrã, 
querer  o  Brama,  que  o  adoraífe  por  Deos  vivo  j  E  ven- 

do, que  lhe  fahião  inúteis  todos  os  mcyos  de  ameaços,  e 
caricias  ,  o  mandou  finalmente  empalar.  Padeceu  ,0,  ago- 

ra mais ,  que  nunca  ,  venturoío ,  e  valerofo  Capitão  ,  aquel- 
le  crueliflimo  m^rtyrio  com  admirável  conftancia,  invo* 
cando  até  .0, ultimo  inftante  o  nome  de  Chrifto  ,  e  protef- 
tando,  que  morria  na  fua  Fè.  Intentou  também  o  Brama 
dar  lugar  no  Trono,  e  no  tálamo,  a  Dona  Luiza  de  Sal- 

danha, mulher  do  mefmo  Nicote  ,  com  a  meíma  con- 

dição ,  que  propusera  a  feu  marido  -y  Mas  a  infigne  Ma- 
trona cícolheu  antes  padecer  cruéis  tormentos  ,  c  pofto  , 

que  nelles  naó  perdeu  a  vida,  nem  por  iíío,  fc  perderá 
na  poíleridade  a  illuftre  memoria  ,  de  que  fc  fez  digna, 
péla  refoluçaõ  ,  e  valor,  com  que  fe  ofFeicceu  á  morte, 
cm  defença  da  verdadeira  Fc. 

"íir 

xn. . 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1  549.  lançou  Thomé  de  Sou- 

f a ,  Fidalgo  nobiliílimo  em  langue,  e  naó  menos  em 

prudência  ,  e  valor  ,  e  primeiro  Governador  da  nova  Lu<- 
iítania,  os  primeiros  alicerces  à  famola  Cidade  ,  de  Saõ 

Salvador  ,  que  com  mais  vulgar  nome,  pelo  fitio,  fc  cha- 

ma da  Bahia,  Metropoli  daquelle  n*To  Império.   hftà  fi- 
tuada 
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tuada  no  coração  delle,  cm  altura  de  treze  grãos  ,  e  meyo,^a5r« 
cio  Trópico  Auftral  ,  donde  preíidc  dignamente  a  todosM 
os  mares,  e  tetras  do  Brafil.  Eftende-fe  a  Cidade ,  naõ  lon- 

ge da  marinha  ,  e  fe  levanta  quarenta  e  cinco  braças  no 
corpo  da  Povoação  a  hum  íítío  ,  não  menos  apralivel  , 
que  eminente.  Confta  de  quatro  para  cinco  mil  vifinhos: 
Há  nella  muitos  Templos  »  e  Morteiros  de  grandes  ren* 
das,  c  nobre  arquicetura.  Tem  Arcebilpo,  e  íaõ  feus  fir* 
fraganeos  os  Biípoi  do  Rio,  Pernambuco,  e  Maranhão. 

Neíla  reíidc  o  Governador,  ou  Vice-Rey ,  que  com  hum, 
ou  outro  titulo,  oceupaõ  aquelle  lugar  os  Cavalleiros  da 
primeira  nobreza,  que  por  annos,  e  ferviços  ,  íc  fazem 
dignos  de  taõ  grande  emprego.  Reííde  aiii  também  o 
Tribunal  da  Relação.  Os  moradores  fe  trarão  com  o  meí- 

mo  luzimento,  policia,  e  grandeza,  que  os  das  mais  flo- 
rentes Cidades  da  Europa.  Da  Bahia,  que  lhe  dá  o  nome,  i.  de  No- 

diremos  no  dia  a  que  pertence.  vembro. 

IV. 

■4 

Om  Frey  Baltlífàfcar  Limpo,  natural  de  Lisboa  ,  Re- 
ligiofo  da  nobiliííima  Ordem  àt  noffa  Senhora  do 

Carmo:  Foi  hum  dos  mayores  Letrados  daquella  idade  \ 

e  como  tal  ,  leu  muitos  annos  Theologia  ,  com  grande 
apíaufo  ,  nas  Efcolas  publicas  de  Lisboa  ;  Foi  ConfeíTor 
da  Rainha  Dona  Catharina  ,  e  EíRey  Dom  Joaõ  III.  o 

nomeou  Bifpo  do  Porto,  e  o  mandou  ao  Concilio  Triden- 
tino  ,  onde  confeguio  merecidas  eirimaçoens.  Voltando 
para  Portugal  ,  o  nomeou  o  mtfmo  Rey  para  Arcebilpo 

Primaz  ,  e  foi  hum  dos  mais  inílgnes  Prelados  daquel- 
la Igreja  :  Treshdou  para  a  Cathcdrai  o  corpo  de  Saõ 

Pedro  de  Rates:  Faleceu  neftcdia,de  oitenta  annos,  no 

de  Chriíio  de  15-58.  Foi  não  menos  agudo  nos  ditos, 
que  profundo  nas  feiencias  ;  Delle  fe  conta,  que  chegan- 
do^lhe  noticia,  de  que  EiRty  premiara  com  hábitos  das 
Ordens  Militares  a  certos  homens  ,  dos  quáes  fe  murmu- 

rava, ide  que  não  erão  limpos  de  mãos  ,  diííera  promp- 
ta mente  :  Em  outros  tempos  vtao-Je  os  ladroem  nas  Cruzes , 
agera  veremos  as  Cruzes  nos  ladroem, 

Yyy  ij  V. 
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V. 
NO  mefmo  dia,  anno  de  16*2 1.  com  quarenta  e  trez deidade,  morren  em  Madrid  EIRey  Filippe  o  III. 

de  toda  Hefpanha,  e  o  fegundo  do  nome,  em  Por- 
tugal :  Reynou  vinte  ,  e  dous  annos  e  meyo  :  Fez  certo 

o  vaticínio  de  feu  pay,  entregando-fe  de  forte,  á  vonta- 
de dos  validos  ,  que  elles  foraõ  os  fenhores  abfolutos  da 

Monarquia  ,  em  beneficio  dos  feus  intereces  ,  e  gravifli- 
mos  damnos  do  bem  publico,  os  quaes  poucas  vezes  che- 
gavaõ  á  noticia  delRey.  Tal  era  a  dezatençaõ  ,  com  que 
íe  deixava  governar.  No  anno  de  161 9.  vtyo  a  Portugal 

com  os  Príncipes  Dom  Filippe  ,  e  Dona  líabcl,  e  a  In- 
fante Dona  Maria  ,  e  foi  recebido  em  Lisboa  com  taõ 

grande  pompa  ,  e  apparato  ,  que  o  meímo  Rey  diííe: 
Ghte  Joio  aquel  dia  fe  tuvo  por  gran  Rey,  Foi  grande 
venerador  da  Igreja  ,  e  das  peííoas  Religiofas  ,  e  muito 
inclinado  á  piedade.  Na  hora  da  morte  temeu  com  gran- 

des extremos  a  conta  ,  que  havia  de  dar  no  Tribunal  Di- 
vino ,  e  repetio  muitas  vezes  :  Qjie  muito  melhor  lhe  fora 

haver  tido  a  ]eu  cargo  as  chaves  da  portaria  de  hum  Conven- 
to j  do  que  a  Coroa  de  Hefpanha.  Cazou  com  Dona  Mar- 

garida de  Auflria  ,  filha  dos  Archiduques  Carlos ,  e  Ma- 
ria: Morrendo  ella,  fe  entendeu  ,  que  vivera  em  perpe- 

tua continência.  Foraõ  feus  filhos  ,  Dom  Felippe  ,  que 
lhe  fuecedeu  no  Cetro  ,  Dona  Anna  Maria,  que  cazou 
com  EIRey  de  França,  Luiz  XIII.  Dona  Maria  ,  que  ca- 

zou com  EIRey  de  Ungria  ;  Dom  Carlos,  Dom  Fernan- 
do, Dona  Margarida,  Dom  Affbnío  ,  que  morrerão  fem 

fucceííaõ.  Jaz  enterrado  com  feus  pays  no  Real  Moíleiro 
de  Saõ  Lourenço  do  Efcurial. 

vi. 
NO  tempo  defte  Rey  ,  princípios  do  feu  reynado , 

fuecedeu,  que  huma  donzella  Portugueza  ,  chama- 
da Antónia,  natural  da  Villa  de  Aveiro  ,  não  po- 

dendo fofrer  as  vexaçoens ,  que  lhe  fazia  huma  lua  irmã, 
com 
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Com  a  qual  vivia  cm  Lisboa,  tendo  modo  de  fe  vèftir  em  *3ia3*» 

trages  de  homem,  fahio  de  fua  caía  ,  e  aífim  paíToa  fcvJjSL 
Mazagaô,  onde  aflentou  praça  de  foldado  de  pè  ,  e  de- 

pois de  Cavallo  ,  c  dentro  em  poucos  dias  ,  naõ  havia 
na  Fortaleza,  quem  rmlhor  fízcíTe  as  fuás  obrigaçoens ,  já 
nas  cintintlas  de  dia,  e  noite,  já  nos  rebates,  já  no  fa- 

hir  ao  campo  ,  e  em  todos  os  exercícios  militares.  Cof- 
tumou-fe  facilmente  a  jogar  todo  o  genefo  de  armas  ,  e 
nellas  fe  exercitava  com  tanta  agilidade,  força,  e  deílre* 
za,  que  a  nenhum  foldado  concedia  ventagem.  No  aco- 

meter aos  Mouros,  e  em  todas  as  facçoens  de  roayor  pe- 
rigo,  e  importância  ,  íempre  António  Rodrigues  (  tfte 

nome  fe  poz  )  era  quem  ,  por  ordem  do  Capitão  ,  pre- 
cedia aos  mais,  eo  merecia,  pelo  valor  intrépido,  e  âi~ 

ciplina  militar,  com  quedifpunha,  e  pelejava ;  Por  íeu 
esforço,  e  brio  ,  e  por  fua  grande  gentileza  ,  iolicitaraõ 
algumas  Portuguezas  o  feu  cazamento,  ao  que  refpondia 

com  tal  graça  ,  e  diferiçaõ  ,  que  nem  as  deixava  queixo- 
fas  ,  nem  fatiafeitas.  Paííados  cinco  annos  ,  fe  rezolveu 

em  defcobrir  ao  Governador  o  fegredo  ,  temendo  ,  que 
por  algum  incidente  fe  revelaffe,  e  rcílituhida  ao  feu  tra« 

ge  natural  ,  cazon  com  hum  nobre  Cavalleiro,  e  ElRey 
lhe  fez  muitas  mercês  :  He  credito  íingular  deita  notável 

mulher,  a  grande  honeítidade ,  e  continência  ,  que  guar- 
dou em  tantos  tempos  ,  vivendo  entre  foldados  ,  e  com 

tão  próximas  occaííoens,  nas  quaes  triunfou  mais  glorio- 
famente  ,  do  que  nas  da  guerra  :  Porque  neftas  venceu 
aos  inimigos,   naquellas  fe  venceu  a  fi. 

VIL 

SObre  largas  guerras  ,  que  houve  entre  ElRry  Dom 

Fernando  de  Portugal  ,e  ElRey  deCaftella,  Dom  Hen- 
rique II.  fe  ajuftaraõ  pazes  entre  ambos,  por  feus  Err.ba- 

xadores  ,  na  Villa  de  Alcotim ,  medeando  Agapito  Co- 
lona, Legado  do  Pontífice,  e  depois  Bifpo  de  Lisboa,  e 

Cardeal  ;  Ajuftaraõ-fe  nefte  dia  ,  anno  de  1371.  cora 
ventajozas  condiçoens  para  ElRey  Dom  Fernando  ,  que 

clle 
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Dia$relle  malbaratou  pouco  depois  ,    por  fua  natural  inconf- 
>jr         caricia  ,  e  defordenada  ambição. 
Março.  '  T 

VIII. 

NEfte  dia ,  atino  de  1 7 1 8 .  nafcen  a  Sereniíííma  Prin* 
ceza  do  Braííl,  Dona  Maria  Anna  Vitoria  ,   filha 

dos  Reys  Catholicos,  Dom  Filippe  V.  eDona  lía- 
bel  Farneíi. 

. 

PRIMEI- 
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PRIMEIRO    DIA 
D  E     A  B  R  I  L. 

If   Sao  Thtztfon ,  Bifpo ,  e  Martyr. 
II.  Secunda  vitoria  de  Chrtftovaõ  da  Gama. 
III.  Fartos  fucçe/fos  nos  mares  de  Malaca. 

I V".    Succejfo  muito  celebre  em  Afi  te  a. V.  Fr.  Franciíco  da  Madre  de  Deos. 

VI.  A  Infante  Dona  Begrenguella. 
VII.  Doação  Real  aos  Fatriar  chás  de  Lisboa, 

i. 

A6  Thizifon  ,  hum  dos  primeiros  difcipulos  do  À- 
poftolo  Santiago,  convertido  â  Fé  pela  pregação 
do  mefmo  Santo,  na  Provinda  de  Entre  Douro, ç 

Minho  ,  e  por  elle  ordenado  Biípo,  padeceu  martírio  ncfte 
dia  ,annode  57.  imperando  Nero. 

11. 

COrria  o  anno  de  1  541.  quando  difeorria  pelo  Certaõ 
da  Ethiopia  Oriental  em  foccorro  do  Emperador  dos 

Abexins ,  com  quatrocentos  Portuguezes ,  o  famoíb  Dom 
Chriílovão  da  Gama,  enviado  por  feu  irmão  Dom  Efte- 
vaõ  ,  Governador,  que  entaõ  era  ,do  Eftadoda  índia.  Mar- 
chavaõ  à  eufta  de  immenfos  trabalhos  ,  vencendo  afperif- 
íímas  montanhas ,  cortando  caudclofosrios  ,  e  (obre  tudo, 

aturando  vehementiílimos  ardores  do  Sol ,  que  naquella  ter- 
ra, igualmente  alumia  ,  e  abraza.   Tudo,  porém,  lhe  parecia fácil 
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Diai.  fácil ,  c  leve,  naconílderaçaõ  ,  de  que  padeciaõ  em  obfe- 

A/*S  quio  da  Fé  ,  em  ferviço  do  feu  Rey  ,  c  a  favor  de  hum 
Príncipe  perfeguido  ,  que  tinha  o  nome  de  Chriilão.  Era 
feu  contendor  EÍRey  deZeyla,  deNaçaõ  Mouro,  c  por 
naíeimento  vaííallo  do  Emperador  ,  contra  o  qual  le  le- 

vantara ,  havia  tempos,  c  íe  achava  dominando  boa  par- 
te daquelle  vaíliílímo  Império.  Aviftaraõ-fe  clle  ,  e  Dom 

Chriftovaõ  no  dia  precedente  acfte  em  queeftamos,  e  lo- 
go fe  faudaraõ  com  repetidas  cargas  das  boccas  de  fogo, 

e  travarão  algumas  efearamuças ,  em  que  os  Mouros  ficarão 
de  peyor  partido.  Entrada  a  noite  ,  alojou» fe  Dom  Chrif- 

tovaõ com  as  cofias  emhuma  ferra,  prevenindo  com  vi- 
gilância inceífante  os  movimentos  do  inimigo  ,  e  a  ítgu- 

rança  dos  feus.  Ao  romper  da  menhã  vio",  que  lhe  era  pre- 
cizo  mudar  de  íltio  ,  por  falta  de  algumas  coufas ,  ílngular- 
mente  de agoa ;  Executava-o  com  gentil  ordem,  quando 
EIRey  ,  que  de  huma  emminencia  obfervava  a  noífa  mar* 
cha,  mandou  defcer  os  feus  efquadroens  ao  campo  razo,  e 
formados  cm  huma  meya  lua  ,  deu  final  de  acometerem  ,  c 
fe  forão  dilatando  em  forma  ,  que  a  meya  lua  paífou  a 
hum  circulo  perfeito,  ficando  os  Portuguezes  cercados  in- 

teiramente j:  Toda  a  circunferência  era  para  ellcs  venguar- 
da  ,  e  dando-fe  as  coitas  ,  fazendo  frente  a  toda  a  parte, 
obravaõ  maravilhas eftupendas:  Por  vezes  foraõ  carrega* 
dos  com  tanto  impeto, que  quaíi  eftiveraô  perdidos  ,  mas 
outras  tantas  rebaterão  valerofamentc  a  fúria  dos  invazo- 

res.  Dom  Chriftovaõ  difpunha,  c  pelejava  com  tanto  em- 
penho, e  ardor,  que  naõ  ientia  huma  ferida  grave,  que  já 

havia  recebido.  Os  feus  exemplos  infundiaõ  tal  brio  nos 
companheiros  ,  que  cada  hum  parecia  hum  penhafeo  ,  e 
todos  huma  maralha  impenetrável  j  Cederia  ,  porém,  o 

valor  oprimido  da  multidão  ,  e  revezando-fe  os  inimi- 
gos cançariaõ  finalmente  aos  Portuguezes  ,  que  peleja- 

va5  fempre  os  mefmos  ,  fe  a  íorte  naõ  guiara  hum  pe- 
louro ,  que  acertando  em  EIRey  o  fez  vir  a  terra.  En- 

tenderão os  feus,  q-ue  era  morto,  e  entrou  nelles  tal  te- 
mor ,  que  ,  portos  em  confuzaó,  e  defordem  ,  e  logo  em 

precipitada  fugida  ,  deixarão  huma  gloriofa  vitoria  nas 

mãos  dos  Portugueses ,  com  peida  de  onze,  fendo  mui- 
•  .   ■  to 
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to  mayor  o  numero  dos  feridos ,  nos  quaes  entrou  omef-Dia  *• 

mo  Dom  Chrittovaõ.   Dos  Mouros  morrerão  mais  de  tie-  A,  w. 
zentos.    EiRey  toi  levado  do  arrayal  com  grande  preça , 
c  cornando  em  íi ,    convaieceu  brevemente  ,  e  naõ  dila- 

tou bufear  em  novo    conflióto  outra  igual  ,    ou    mayor  s.deAbni 
defhuiçaõ,  como  adiante  diremos. 

iii. 

O  anno  de  1521.  navegava  pela  coita  de  Malaca 

Jorge  de  Brito  com  féis  velas,  guarnecidas  de  tre- 
zentos Portuguezes  ,  com  pretexto  de  alimpar  aquelles 

mares  de  piratas,  fendo-o  clles  finiffimos,  e  dos  que,  ro- 
to o  officio  do  temor,  c  da  obediência,  íe  davaõ  a  rou- 
bar fem  diílinçaõ  de  amigos  ou  inimigos  ,  pelos  qu2es 

o  commum  Ja  noíTa  Nação  ,  veyo  a  eneorier  no  ódio  de 
todas  as  do  Oriente.  Havia  pouco  anres  íuecedido  alli  o 
naufrágio  de  hum  navio  ,  que  ,  cedendo  ao  furor  de 

huma  tem peílade  desfeita,  (e  foi  apique  ficando  o  Capi- 
tão delia,  chamado  Joaõ  de  Borba,  e  nove  companhei- 

ros, pegados  a  huma  entena,  e  aííim  flu&uaraõ  nove  dias 

fem  comer,  nem  beber  ,  nem  dormir  ,  ataque  foraô  pa- 
rar nas  prayas  do  Achem  ;  SucceíTo  verdadeiramente  ra- 

io ,  e  que  prova  huma  eítapenda  conftancia,  mayor ;  que 

quanto  fe  pode  efperar  de  forças  humanas.  Não  era  ain- 
da o  Achem  tão  inimigo  dos  Portuguezes,  como  o  foi  de- 

pois ,  ou  como  elles  o  fizerão  à  força  de  repetidas  info- 
íencias,  das  quaes  foi  huma,  e  das  mayores,  a  que  himos 

a  referir  •>  Recebeu  aos  naufragantes  com  piedofo  tratamen- 
to, qual  não  teriaõ ,  talvez,  em  hum  porto  da  íua  mef» 

ma  pátria.  Mas  quem  crera  ,  fobre  taõ  grande  beneficio 

huma  taõ  torpe  ingratidão  !  Aportando  ai!r  Jorge  de  Bri- 
to ,  debaixo  de  boa  paz  ,  lhe  deu  fopro  o  bárbaro  Bor- 
ba ,  de  que  podia  íaquear  certos  fepulchros  daquelies  Reys, 

onde  fe  dizia,  que  cftavão  eícondidos  riquiíTimos  thefou- 
ros.  Menor  infentivo  bailava  a  provocar  a  íede ,  que  tra- 
ziaõ  aquelles  coraçoens  j  RezolveraÒ-fe  a  fazer  preza, 
fem  reparo  ,  ou  temor  de  que  hião  inquietar  a  morte  ao 

feu  próprio  domicilio  ,    e  efquecidos  também  ,    de  que 

Zzz  quebra- 
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Diai.  quebravao  as  leys  da  hofpitalidade,  e  o  direito  das  gen- 

* ,  s.  tss  ,  não  havendo  recebido  daqueíla  algum  agravo,  an- 
tes muitos  favores.  Dezembarcaraõ  duzentos  ,  e  cabiraõ 

improviiamence  fobre  buma  fortaleza  ,  que  defendia  o 

porto  ,  e  como  a  acharão  íem  prevenção  ,  a  ganha- 
rão facilmente  :  Foraó  prcfeguindo  a  marcha  ,  quando 

EiRey  excitado  do  rumor  ,  íeguido  de  mil  homens  e  de 

leis  Elefantes  de  guerra  ,  lhe  íahio  ao  encontro.  Trava- 
raõ»íe  huns  ,  e  outros,  e  acendeu -fe  hum  furiofo  comba- 

te. Sobre  a  defigualdade  do  poder  ,  pelejava  a  favor  dos 
Mouros,  a  razaÓ  ,  e  a  juftiça  :  Jà  os  Chrillãos  ,  por  fe 
verem  livres  daquelle  tranfe  ,  dariaõ  de  boa  vontade  os 
thefouros ,  que  bufeavaõ  ,  no  cafo  que  os  tiveíTem  na  fua 
mão;  Mas  hiaô  experimentando,  e  fentindo,  que  o  ou- 

ro ticaria  nas  fepulturas,  e  elles  fem  fepultura  ,  e  fem  ou- 
ro ,  mortos  a  violências  do  ferro.  AUi  íe  vio  hum  íol- 

dado  inveíhndo  com  a  lança  a  hum  Elefante  ,  mas  efte 

colhendo-o  na  tromba,  o  lançou  taõ  alto,  que  le  fez  em 
pedaços  ao  cahir  •  Cahiaõ  ao  mefmo  tempo  muitos,  e  já 
pafTavaõ  de  cincoenta  ,  quando  os  outros,  mais  oceupa- 
dos  agora  do  medo,  do  que  ,  antes  ,  da  ambição,  fe  pu- 
zeraõ  em  infame  fugida  ,  feridos ,  a  mayor  parte  ,  e  to- 

dos taõ  confuzos,  e  triíles,  corno  mal  parados.  Nos  mor- 
tos, entrarão  o  Brito  ,  e  o  Borba  ,  pagando  ambos  juf- 

tamente,  hum  os  exceltos  da  cobiça,  outro  da  ingratidão, 

IV. 

Endo  Capitão  de  Arzilla  Dom  Joaõ  Coutinho  ,  de- 
pois Conde  de  Redondo,  adoeceu  naquella  piaç^.  hum 

nobre  Cavaiíeiro,  que  por  fua  boas  partes,  era  geralmen- 
te amado  de  todos.  Caminhava  para  ético,  e  a  juizo  dos 

médicos,  convinha  para  rebater,  e  diminuir  o  ardor  da 

febre,  nzar  dos  kàgados  por  mantimento ,-  Refolveraõ-fe 
vinte  Cavalleiros  a  hir  pefcallos  a  hum  rio,naõ  muito  dif- 
tante  de  Arzilla.  Sahiraõ  na  madrugada  deíle  dia  ,  anno 

de  1520.  defcobriraÕ  longamente  o  campo,  e  vendo-o 
livre  de  Mouros ,  deixando  os  cavallos  em  fua  liberdade , 

defpiraõ-íe  ,  c  divididos ,  fc  meterão  pelas  agoas  a  fazer  a 
fua 
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ília  ffefcaria;  Quando  mais  embebidos  andavaõ  nella ,  eis  Dia  i. 

que  os  vem  cercando  hum  numerofo  efquadraõ  de  Mou*     "? 

xos  ,  que  fe  havia  deftacado  do  exercito  delRey  de  Fez ,      n ' 
que  alojava  perto  ,  ifto  naõ  fó  foi  colhellos  delcalços  ,  mas 
deípidos.  Naõ  tivcraõ  mais  tempo  ,  que  o  de  moatarem 
nos  cavallos  com  as  lanças  nas  mãos,  fervindo-lhe  de  ar. 
nczes  as  carnes  mias ,   e  de  couras  os  couros  ■>   Mas  de  tal 
lorte  fe  fouberaõ  revolver  entre  os  inimigos,   e  fe  houve» 
mò  com  tanto  valor  ,  e  ligeireza  ,   que  fem  perda  de  al- 

gum ,  lhe  efeaparaõ  ventarozamente ,  e  huma  tão  retirada, 
fe  coníiderarmos  o  eftado,  em  que  fe  achavão  ,   e  a  deíi- 
gualdade  do  numero  ,  foi  fem  duvida  da  parte  dos  vinte 
huma  illuftre  vitoria  ,  ainda  que  da  outra  parte  ficaíTem 
os  defpojos.   Entrarão  os  niís  pela  praça  ,  verificando  hu7 
ma  jocofa  contradição,  qual  era  huma  encamizada  de  ho- 

mens íem  camiza.   Deraõ  largo  motivo  de  rizo,  e  galho- 
fa aos  companheiros,  e  larga  matéria  aos  ditos  do  Capi- 

tão, que  era  nelles  tão  prompto  ,  como  engraçado  j  O 
qual  logo  os  mandou  veftir  a  eufta  da  lua  fazenda,   e  lhe 
fez  outros  muitos  favores ;  Ficando  memorável,   e  cele- 

bre eíre  ( ucceiTo  ,  não  fò  na  lingoa ,  e  memoria  de  Mou- 
ros ,  e  Chriftãos  ,  mas  também  nas  pennas  de  todos  os 

Efcritorei  daquclla  guerra. 

v. 
FRey  Francifco  da  Madre  de  Deos,  Religiofo  de  Saõ 

Francifco,  conhecido  nefte  Reyno  ,  e  nos  Eftrangei; 
ros ,  e  no  Orbe  literário  pelo  feu  famofo  nome  de  Gafpar 
Barreiros ,  foi  natural  da  Cidade  de  Vizeu ,  e  da  íua  princi* 
pai  nobreza,  fobrinhodo  noffo grande  Hiíloriador  Joaõ  de 
Barros.  De  nove«mnos  de  idade  foi  Cónego  na  Cathedral 

daquella  Cidade  ;  mas  porque  o  feu  grande  efpirito  naõ  ca- 
bia na  fua  pátria  ,  a  deixou,  e  aquella  dignidade,  por  pal- 
iar àUniveríidade  de  Salamanca,  onde  eftudou  Rethori- 

ca ,  Mathematica  ,  Filofofia  ,  Thcologia ,  e  Cânones  ,  e  em 
todas  eftas  faculdades  foi  Varaõ  fabio  ,  e  confumado.  Vol- 

tando a  Portugal,  logrou  íingulares  eftimaçoens  de  toda  a 
Corte ,  principalmente  do  Senhor  Cardeal  D.Henrique  ,  In* 

Zzz  ij  fante 
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Dia,?.,  finte  de  Portugal,  a  quem  fervio  vinte  e  cinco  annosde  Fi- 

aí  a  dalgo  da  ítta  caza.  Por  ordem  da  mefma  Alteza,  foi  á  Corte 
de  Roma  a  negócios  gravitámos,  e  nella  foi  muito  aceito 

aos  Summos  Pontífices  Paulo  III.  e  Pio  IV.  Nefta  jorna- 

da reduzio  a  boa  íó-ma.  a  Corografia  das  terras  de  Hefpa- 
nha  ,  França,  e  Uaiia  atè  Milaõ,  que  aptrfeiço-ou  ,  e  im- 
primio  em  Roma,  e  a  dedicou  ao  mefmo  Infante  Cardeal. 
Na  lingua  Latina  efcrevcu  a  vida  deSaõ  Francifco ,  e  hum 
Comentário  íobre  a  terra,  e  ouro  de  Cfir  ,  que  dedicou 

a  EIRey  Dom  Sebaftiaõ  ,  e  fe  eftampou  com  outras  o- 
brns  fuás  em  Coimbra  no  anno  de  1561.  Deíenganado 

do  mundo  ,  renunciou  em  hum  íeu  irmão  ,  huma  Cone- 
zia  de  Évora  ,  e  duas  Abbadias ,  que  tinha  em  Vizcu,  e 

outros  benefícios  ,  e  rendas  ,  e  le  acolheu  á  fagrada  Reli* 

giaõ  da  Companhia  d^  Jefos  ;  e  na  de  Saõ  Francilco  de  Bor- 
ja,que  o  levou  defte  Reyno  para  Caítella,  paííou  outra  vez 
a  Roma  ,  Theatro  gloriofo  da  lua  lama.  O  dezejo  po^ 
rèm  de  mayores  apertos  o  fez  entrar  <na  Ordem  Seráfica 
com  aprovação  do  Papa  Pio  IV.  quo  o  mandou  proftífar 
com  dezoito  dias  de  noviço ,  e  depois  de  profeífo  ,  fe  fer- 

vio deiie  para  emendar  os  mapas  da  Coímografia  do  Uni» 
verfo  ,  conforme  as  Taboas  de  Ptolomeu.  •  Ncfta  occafiaô, 
e  faculdade,  efereveu  hum  tratado  de  Annotaçoens  aorreimo 

Ptolomeu  ,  e  huns  Opuículos  de  Obfervaçcens  Cofmo- 

gráficas ,  e  hum  tomo  preambulo  a  dous  de  Linhagens  an- 
tigas ,  intitulado:  Verdadetra  nobreza.  Principiou  na  lín- 

gua Latina  a  Cronologia  geral  da  Ordem  Seráfica ,  e  citan- 
do em  Roma  com  cila  empreza  ,  a  inftancias  deíRey 

Dom  Sebaítiaõ  voltou  para  Portugal,  onde  chegou  com 
pouca  faude ,  e  para  a  melhorar  nos  ares  pátrios  >  foi  para 
o  Convento  de  Santo  António  de  Vizeu  ,  no  qual  pouco 
depois  faleceu  nefte  dia  no  anno  de  1573. 

vi. 
DOna  Berenguella,  ouBerengaria,  Infanta  de  Portugal, 

fitha  ultima  delRcy  Dom  Sancho  I.  e  de  fua  mulher 
a  Rainha  Dona  Dulce  ,  cazou  com  Valdemaro  II.  Rey  de 

Dinamarca  ,  a  quem  chamarão  oVítortofo^  o  qual  haven- 

do 
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do  fido  primeiro  cazado  duas  vezes  ,  de  nenhuma  teve  luc-   Dia  r. 

de 

Abril. ceffaõ  ,  mas  da  Rainha  Dona  Berenguella  teve  trez  filhes, 

que  peio  difeurfo  do  tempo  fuecederaõ  a  ieu  pay  na  Co- 
roa de  Dinamarca.  Também  naõ  teve  muitos  annos  de 

Rainha  ,a  noífa  Infante  Dona  Berenguelia,  porque  cazan- 
do  no  de  1 1 1  3 .  talcceo  ncfte  dia  de  1 1 lo. 

VIL 

LRey  Dom  Joaõ  V.  noíío  fenhor,  depois  de  conceder 
ao  primeiío  Patriarcha  de  Lisboa, e  a  feus  fuccefíores 

grandes  honras  ,   e  todas  as  prerogativas  ,   que  íaõ  conce- 
didas ,  e  elle  permite  nos  feus  Reynos  aos  Cardeaes  da  San- 

ta Igreja  Romana  j   attendendo   a  que  os  Patriarchas    de 
Lisboa  íempre  deviaõ  fer  pelos  próprios  merecimentos,  e 

por  todas  as  qualidades  as  primeiras,   e  pnneipaes  peíToas, 
cujo  lugar  ainda  poderiaò  oceupar  os  Infantes  de  Portugal: 
com  eíla  declaração  ,  nefte  dia  ,  anno  de  17 19.  dos  bens 

do  feu  Património  Real  fez  doaçaõ  para  íempre,  com  to- 

das as  clauíulas ,  que  fe  requerem  para  fua  perpetua  vali- 
dade ,  ao  primeiro  Patriarcha  de  Lisboa,  e  a  feus  fuecef- 

fores ,  de  duzentos  e  vinte  Marcos  de  ouro  todos  os  annos, 

e  da  Liziria  da  Foz  de  Almonda  ,  que  he  de  grande  rendi- 
mento ,  para  fuftentaçaõ   magnifica  da  peíToa  do  Patriar- 

cha ,  caza  ,  e  eílado ,  e  para  que  (  com  admirável  providen- 
cia) os  Patriarchas  pudeííem  diftribuir  as  rendas, que  ti- 

nhao ,  e  poderião  ter  de  futuro  ,  em  efmolas ,  e  mais  obras 

de  piedade  ,  a  que  como  Paftores  faõ  obrigados  ,efem  pre- 
juízo dos  pobres  luziífe  a  grandeza  da  fua  alta  dignidade. 

SEGUN- 
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Dia  i. 

de 
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SEGUNDO  DE  ABRIL. 

I    Dom  Diogo  de  Gouvea. 
II.  Conquifta  Affonfo  de  Albuquerque  a  Fortaleza  de  Benef- tattj. 

III.  Primeiras  wdas  delRey  Dom  Pedro  11. 
I V*    Dom  JoaÕ  de  Sou/a ,  chamado  Cabeça  de  touro. 
V.  Nafce  a  Infante  Dona  Beatriz  ,  filha  dtlRey  Dom  Fer- 

nando. 

VL  Intenta  Ajfúti/b  de  Albuquerque  a  conquijla  da  Cidadç 
de  Adtm* 

i. 
OM  Diogo  de  Gouvea  ( fobrinho  de  outro  do 
mefmo  nome  ,  de  qnem  fallaremo»  em  outra 
parte)  foi  Letrado  de  grande  fama  na  Uni- 
vcrlide  de  Pariz  j  Depois  leu  o  primeiro  Cur« 
fo   de  Artes  na  de  Coimbra  :  Foi  hum  dos 

Theolqgos ,  que  ElRey  Dom  Joaõ  III.  mandou  ao  Con- 
cilio Tridentino  ,  aonde  íe  fez  íingnlarmentc  eftimado 

por  fuás  letras,  c  virtudes,  em  grande  credito  feu  ,  e  da 
Naçaõ  :   Morreu  Dom  Prior  de  Palmela,  ncfte  dia,  anno 
de  157o. 

11. 

HE  Beneftarij  hum  íltio  ,  que  facilita  a  paífagem  da 
terra  firme  para  a  Cidade  de  Goa.  Alli  mandou  o 

Idalcaõ  levantar  huma  Fortaleza  ,  cercada  de  fortes  mu- 
ros ,  baluartes,  e  .torres»  e  de  eftacadas  ao  largo:  Man. 

dou-a  prover  de  todas  as  muniçoens  precizas  de  guerra , 
c  bocca  ,  e  guarnecer  de  féis  mil  foldados  efcolhidoí  / 
grande  parte  Turcos  ,  e  Mouros  ,  os  quacs  com  perpe- 

tuas correrias  infeftavaõ  a  Cidade  ,  e  faziaõ  graviífímaa 

cxtorçoéns.    Achou-fe  Aífonfo  de  Albuquerque  preciza* de 
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do  a  dezalojallos  daquelle  padrafto,  e  atirar  aquella,  co-Dia2. 

mo  eípinha  ,  que  atraveííava  a  garganta  dosPortuguezes...  e 
Foi  iobre  a  Fortaleza  ,  c  rompendo  as  eftacadas ,  abaten- 

do os  muros,  e  baluartes,  repetindo  os  aíTaitos,  íempre 

com  igual  valor,  e  igual  fucceílo,  reduzio  os  inimigos  a 

tanta  extremidade,  que  fe  renderão  ao  arbítrio  do  vence- 
dor,   nefte  dia,  anno  de  ijn. 

iii. 

CHegou  ,  finalmente  ,  E!Rey  Dom  ArTenfo  VI  de  Por- 
tugal aos  uírimos  extremos  da  difgraça  ,  porque  foi 

deporto  do  Trono,  e  do  governo,  reciufo  em  hum  quar- 
to de  Palácio  ,  e  proceíLida  a  caula  da  nullidade  do  leu 

matrimonio  com  a  Rainha  Dona  Maria  Francifca  Ifabel 

de  Saboya  ,  foi  julgado  por  nullo:  E  que  os  dnos  fenhores 

Rty ,  e  Ramha  ,  podenaõ  (  faõ  palavras  da  fcnrença]/#- 
zer  cie  fi  o  que  bem  lhe  pareceffe.  Neftes  termos  fe  int«o- 
duzio  prorrcptamente  a  pratica  ,  de  que  íe  devia  ajuílar 

o  cafamento  da  Rainha  com  o  Principe  Dom  Pedro,  Re- 

gente, que  jà  era  do  Reyno  ,  e  vencidas  algumas  difi- 
culdades, fe  celebrou  o  ca  amento  nefte  dia,  em  que  ca- 

hio  a  primeira  oitava  da  Pafcoa,  no  anno  de  1668.  Naõ 

quiz  o  Principe, que  houveííe  lolemnidade,  ou  ceremonia 

alguma,  mais,  que  as  indefpenfaveis  •>  E  nomeados  Pro- 
curadores ,  o  Marquez  de  Marialva  ,  do  Principe  ,•  E  o 

Duque  do  Cadaval ,  da  Rainha  j  Os  recebeu  no  Paço  o 

Biípo  de  Targa,Dom  Franciíco  de  Soro  Mayor ,  afTiftin- 
do  unicamente,  os  gentil-homens  daCamera  do  Principe. 

IV. 

Om  Joaõ  de  Soufa ,  filho  de  Ruy  de  Soufa  ( de  quem 
falíamos  em  outro  lugar  j  nobililfimo  em  faogue  , 

e  não  menos  em  prendas ,  e  acçoens.  Seguio  a  Corte  com 
eftremado  luzimento,  e  nas  feitas,  e  j^gos  públicos  ,  fe 
fazia  acrèdor  de  aplauzos  univerlaes:  Tão  forte  no  pulfo, 
e  impulfo  com  que  acometia  as  feras ,  que  por  vezes  lhe 
foccedeu  levar  a  cabeça  de  hum  touro  de  hum  fó  golpe  , 

don- 
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Dki.  donde  veyo,  chamarera-lhe  vulgarmente  Cabeça  de  tou- 
Au  ?.     ro.   Eítaodo  na  Corte  de  Caftella  a  negócios  delRey  Dom 
Abril,    T     ~   ,,  jr»^i_i6^ joao  11.  em  tempo  dos  Keys  Cathohcos  ;   Como  era  tao 

grande  afama  de  íeu  valor,  e  deftreza ,  no  manejo  das 

armas  ,  lhe  armarão  os  Fidalgos  Ofídhanos  huma  pe- 

ça, que  para  outro  poderia  fer  pezada.  Ordenaião  as  cou- 
ias  de  forte  ,  que  entrando  Dom  João  peio  terreiro  de 
Palácio  a  pé,  fe  vio  acometido  de  hum  touro  rruy  fetózj 
Mas  como  era  coílumado  a  femelhantes  encontros,  le- 

vou da  efpada  ,  muito  fenhor  de  íí  ,  e  tanto  a  tempo  , 
que  de  hum  golpe  lhe  cortou  a  cabeça.  Naò  houve  quem 
naõ  admiraííe  a  acção,  e  até  á  mefma  inveja  rompru  em 
repetidos  vivas  ;  Sobre  oftentar  nclla  o  valor  ,  oílentou 

também  a  diferiçao  t  e  galanteria  ,  em  que  foi  n2Ô  me- 
nos fingular  :  Quando  deu  aquelle  bem  empregndo  gol- 
pe, eftava  a  Rainha  Dona  Isabel  à  j&nella  do  Paço:  So- 

bio  Dom  Joaõ  â  íua  prezença  ,  e  a  Rainha  o  começou  a 
louvar  cem  termos  muito  encarecidos ,  ao  que  Dom  Joâa 
acodio  promptamente  com  eiras  palavras  :  Senhora  f  tffo 
faz  ahi  qualquer  Porttiguez  ;  Repofta  agudiííima  ,  e  não 

menos  engraçada,  porque  de  tal  modo  íe  furtou  aos  lou- 
vores, que  entaõ  fe  fez  a  íi ,  e  ao*  da  íua  Nação,  mais 

dignos  delíes.  Deites  lances  lhe  fuecederao  muitos  ,  mo- 
tivo ,  porque  ElRey  Dom  Joaõ  II.  fazia  da  fua  peííoa  par- 

ticular eftimação,  o  que  não  deixava  de  produzir  envejas 

em  alguns  Cavalleiros  Portuguezes  :  Fa!ando-fe  na  pre- 
zença delRey  fobre  efta  matéria,  o  louvava  EIRty  muito: 

E  dizendo-lhe  Dom  Vafco  Coutinho  ,  Conde  de  Borba : 
Senhor  ,  faõ  acertos  :  Lhe  tornou  ElRey  ,  com  íemblante 
não  pouco  carregado  ,  Sim  ,  mas  effes  acertos  naõ  os  vejo 
fe  naõ  em  Dom  Joao,  Entrando  o  melmo  Rey  em  certa 

terra  ,  perguntou  onde  Dom  Joao  íe  havia  acomodado? 

E  dizendo-lhe,  que  por  fe  acharem  impedidas  varias  ca- 
fas  do  lugar,  fe  agazalhara  fora  delle,  refpondeu  :  Se  faU 
tarem  pouzadas  a  Dom  Joao  ,  aqui  tem  certas  as  minhas. 

Fiou  ElRey  de  fua  peífoa  muito  relevantes  empregos  Po- 
líticos, e  Militares,  de  que  fe  defempenhou  com  grande 

fatisfaçao  do  mefmo  Rey ,  credito  feu ,  e  utilidade  da  Re- 

publica. Elle,  e  íeu  pay  Ruy  de  Soufa  ,  foraõ  Plenipo- 
tenciários 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  55? 
tenciarios  do  mefmo  Rey  naquelle  celebradiflimo  congref-Dia  2. 

de Abril, fo,   em  que   Portugal,   c  Caftella  demarcarão,  e  repar- 
tirão entre  íi  os  efpaços  da  mayor  parte  da  terra  ,  e  o  im- 
pério dos  mares.  Por  eftas,  e  outras  excellentes  acçoens, 

fe  fez  íummamente  bem  quiftó  ,  e  eftimado  entre  Portu- 
guezes  ,  e  Caftelhanos  no  tempo  do  mefmo  Rey  ,  e  de 
leu  fucceííor  ElRey  Dom  Manoel  j  Quando  efte  paífou  a 
Caftella,  a  ter  jurado  Príncipe  íucceífor  daquelles  Reynos, 

recebeu  EiRey  Dom  Fernando  a  Dom  Joaõ  com  íingula- 
ríííimas  honras  ,  porque  abraçando-o  eftreitamente,  o  te- 

ve, e  deteve  abraçado  hum  bom  efpaço,  e  logo  lhe  pe» 

dio  ,  que  paçsffe  ao  quarto  da  Rainha  ,  a  qual  fahio  a  re- 
ceber aos  Rcys,  teu  g  nro  ,  e  filha,  trazendo-a  de  braço 

Dom  João  ,  de  quem  a  Rainha  fe  informava  das  calida- 
des  ,  e  póftos  dos  Fidalgos  Portuguezes  ,  que  lhe  chega- 

vaõ  a  beijar  a  mão  ,•  Logrando,  por  efte  modo,  o  eícia- 
recido  Soufa  ,  naquelle  famofo  congreífo  ,  depois  das 
peífoas  Reaes,  as  primeiras  eftimaçoens  dos  Reys  Catho- 
licos.   Faleceu  neíle  dia,  anno  de  1J03. 

v. 
NO  mefmo  dia,  anno  de  1373.  nafeen  em  Coimbra 

a  Infante  Dona  Beatriz,  filha  delRey  Dom  Fernan- 
do ,  e  da  Rainha  Dona  Leonor  Telles,  pofto  que,  tem- 

pos adiante ,  fe  rompeu  huma  temerária  voz  ,  querendo- 
le  affirmar  ,  que  eíla  fenhora  não  era  filha  delRey  ,  ao 
que  deu  occaíiao  a  defenvoltura  da  Rainha  fua  mãy  com 
o  Conde  Joaõ  Fernandes  Andeiro  j  Mas  he  certo  ,  que 

foi  arTec-taçaõ  dos  que  por  efta  via  a  intentavaõ  excluhir 
da  fucceííaõ  do  Cetro  :  Porque  confta ,  que  já  a  Infante 

andava  em  oito  annos  ,  quando  Joaõ  Fernandes  entrou 

em  Portugal  :  Foi  Princeza,em  quem  rcfplandeceraõ  igu- 
almente a  fermofura  ,  e  a  honeftidade  ,  como  em  ou- 

tra  parte  dizemos. 

Aaaa  VI. 
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Dia  2. 
de  VI 
Abril.  V  U 

FUndado  jà  ,  pelo  grande  Albuquerque,  o  Império 
Portuguez  Aziatico  nos  íblidos  alicerces  das  famofas 

Cidadesde  Goa,  Malaca,  e  Ormuz, dezejava  ElRey  Dom 

Manoel  dominar  a  de  Adem  ,  por  fer  de  grandes  confe- 
quencias  para  a  navegação  ,  e  comercio  das  coitas  da 
Arábia,  e  da  Peifia,  e  do  Eftreito  do  mar  Roxo.  Por  ef- 

ta  caufa  ordenou  com  apertadas  inflancias  ao  mefmo  Al- 

buquerque, que  trataííe  ,  com  todo  o  calor,  da  fua  con- 
quifta.  Difpoííe  a  elia  com  as  prevençoens  neceííarias  ,  c 
em  huma  Armada  de  vinte  poderofas  velas  ,  guarnecidas 

de  mil  e  fetecentos  Portuguezes  ,  e  de  oitocentos  Cana- 
rins  ,  fahio  de  Goa  ,  fem  que  atélli  houveffe  alguém  pe- 

netrado o  fim  daquella  navegação.  Tal  era  o  fcgredo , 

que  obfervava  eíle  grande  heroe,  á  maneira  dos  mais  in- 
ligues  ,  que  do  fegredo  fiarão  fempre  o  acerto  ,  e  bom 
íucceíTo  das  fuás  mayores  emprezas.  Navegando  com  prol- 
pera  viagem  ,  chegarão  ao  porto  de  Adem  ,  cujo  Rey, 
ou  Regulo,  chamado  Miramizaõ,  vendo  fobre  fi  tamanho 

poder,  tratou  de  defviar  o  golpe,  que  o  ameaçava  ,  man- 
dando vizitar  aos  noíTos  com  refreicos  da  terra  ,  e  com- 

primentos cortezes;  Mas  o  Albuquerque  tendo  em  pou- 

co frutas,  e  palavras,  fez-lhe  a  faber  ,  que  vinha  alii  de 
ordem  do  feu  Rey  ,  o  qual  dezejava  receber  aquella  Cida» 

de  debaixo  da  fua  protecção  ,  e  confervar  com  os  natu- 
raes  huma  boa  correfpondencia,  e  defendellos  de  íens  ini- 

migos ,  para  o  que  intentava  fazer  alii  huma  Fortaleza 
em  íitio  competente.  Naõ  foou  bem  cila  propofta  ao 

Mouro,  e  fem  dilação,  fe  díípuzeraõ  ambos  ,  elJe ,  à  de- 

fença  ,  e  Affonço  de  Albuquerque  ao  aíTalto.  Eftava  ií- 
tuada  a  Cidade  de  Adem  na  cofta  da  Arábia,  com  as  coi- 

tas em  huma  ferra,  chamada  Arzira  ,  toda  de  inhu&i- 

fero  penhafeo ;  Sendo  igualmente  infru&ifcro  o  terreno, 

por  falta  de  agoa  nativa  ,  e  muito  mayor  da  do  Ceo  ,  paf- 
fando  muitas  vezes  naquelle  emisferio  ,  dous ,  e  trez  an« 
nos  ,  em  que  as  nuvens  não  pagão  á  terra  o  coftumado 

tributo.   Toda  via  ,   era  a  Cidade  rica  ,  e  populoza  ,   por* 

qus 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.        55  5 
que  o  íltio  a  fazia  ferquentada  de  mercadores  da  índia  ,Dia  2. 

da  Períia,  da  Arábia,  da  Echiopia,  que  alli  vinhaõ  com*Ahrei 
murar  as  Tuas  fazendas  :  A  povoação  conftava  de  nebres 

edifícios  ,  cercada  de  forte  muro,  em  que  Daõ  faltava  ar- 

tclharia,  e  foldadefca  :  Trazia  o  Albuquerque  outras  no- 
ticias do  imo*  e  fortaleza  da  Cidade  ,  muito  diferentes, 

das  que  agora  fe  lhe  offereciaõ  ao  exame  dos  olhos.  Mas 
como  era  dotado  de  hum  coração  invencivei  ,  mandou 

nefle  dia,  anno  de  151  3.  arrumar  á  praça  bom  numero 

de  efeadas ,  peias  quaes  fobiraõ  promptamente  muitos  il- 
luífres  Cavalieiros,  que  montarão  o  muro  com  intrépida 
rezoluçaõ  $  Carregataõ  também  os  foldados  ordinários  , 
com  mais  ,  que  oídinario  ardor,  mas  tantos  ao  melmo 

tempo,  que  quebrarão  as  efead^s,  e  muitos  cahiiaõ  des- 
pedaçados juntamente  com  elias.  Naõ  havia  outras,  e  eí- 

ta  falta  poz  ahuns,  e  outros,  em  terrível  conílernaçaõ  • 
Os  d  baixo  naõ  podiaõ  (pkis  ,  nem  os  de  cima  deícer  ,  e 
eftts  corriaõ  mayor ,  e  mais  perigofa  tromenta  ,  porque 
eião  poucos  acometidos  de  muitos  mil  j  Mas  pollos  na 
ultima  dczelpcraçaô  ,  reítados  a  morrer  matando,  obra- 

vaõ  proezas  eftupendas.  Engenhou-íe  huma  eícada  ,  e  por 
cila  deiceraõ  alguns,  mas  quebrando  logo,  ainda  alguns 

defeeraõ  por  coidas,  e  offerecendo*íe  huma  a  Garcia  de 
Soufa  ,  Cavalleiro  moço ,  enobiliílimo  ,  rcfpondcu  :  j£W 
naõ  era  elh  homem  ,  que  howvejfe  de  defcer ,  fenaõ  do  modo , 

que  ka^ia  fubiào:  E  fem  querer  ouvir  mais  inftancia ,  in- 
veílio  às  lançadas  com  os  Mouros  ,  e  foi  fazendo  nelíes 

tamanha  deftruição,  que  nenhum  fe  atrevia  a  chegarfe- 
Ihe  ,  e  de  longe  o  matarão  com  armas  de  ariemeço  ;  Mor- 

reu também  alli  Jorge  da  Sylveira  ,  Fidalgo  de  grandes 

eíptranças.  Durou  quatro  horas  o  aífalto  ,  e  vendo  AíFon» 
fo  de  Albuquerque,  que  por  falta  de  meyos  fe  fazi.  im- 

praticável o  fim,  que  per  tendia  ,  mandou  tocar  a  reco- 
lher, e  fe  aíTentou  em  confelho  ,  que  le  devia  rezervar 

aquella  conquifta  para  melhor  occafiaõ.  Naõ  fe  ficarão 

rindo  os  inimigos ,  porque  os  noífos  lhe  expugnaraõ  hu- 
ma torre,  edificada  em  defença  do  parto,  e  paflaraõ  á  ef- 

pada  os  que  a  guarneciaõ  ,  e  ganhadas  trinta  e  lete  pe- 

ças de  ar  telharia  groíía,  laquearão  grande  numero  de  na- 
Aaaa  ij  vios  , 
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DlM»    vios  ,  que  alli  fe  achavaõ  ancorados,  e  logo  forao  entre- de  '       i  & 

Ab  1     gues  as  chamas. 

TERCEIRO    DE    ABRIL. 

I.  Santa  Engracia ,  Virgem  ,  e  Mar  Ur  ,  fegunda  do  nome. 
II.  Ltf/2  /#\rtt  ̂   Andrade. 
III.  Z)íw  Gonçalo  Mendes  de  Souza. 
IV.  Primeiro  Bautifmo  em  Congo. 
V.  Vitoria  de  Luiz  de  Brito  de  Mello  contra  o  Mogor. 
VI.  Fr.Agojltnbo  de  Santa  Maria. 

I. 

ANTA  Engracia,  Virgem  ,  e  Mártir,  fe- 
gunda do  nome,  a  refpeito  da  primeira,  oue 

foi  mais  antiga,  e  mais  celebre  j  Padeceu  mar- 
tírio em  defença  da  puieza  virginal  ,  que  ha- 

via confagrado  a  Deos.   Seu  corpo   fe  goarda, 
e  fefteja  na  Viíía    de  Carvajales,  em  hum  Convento  de 
Religiofos  Eremitas  de  Sinto  Agoftinho. 

ii. 

LUiz  Alvres  de  Andrade,  nafetu  em  Lisbc  a  de  pays 
humildes,  mas  virtuofos:  Aprendeu  a  arte  de  Pintura, 

qu^  exercitou,  mais  em  oblequio  dadevoçaõ,  que  do  in- 
terece  ,•  Aííiftia  muito  ao  Venerável  Padre  Frey  Luiz  de 
Granada  ,  e  como  Pintor  de  huma  nova  arte ,  íoube  copiar 

e.n  li  as  perfeiçoens  de  taõ  excellente  original  :  Continuas 
oraçoens  ,  e  devoçoens ,  fobre  afperas  penitencias ,  eraõ  o 
perenne  exercício  de  lua  vida:  Foi  devotiííimo  das  Almas  do 

Purgatório,  e  para  renovar  nos  vivos  a  lua  lembrança  de- 

liniou  aquella  pintura  ,  hoje  vulgar ,  em  que  as  Almas  fe  re- 
prezenta5  entre  chamas  com  as  mãos  levantadas,  em 

acçaõ  de  pedirem  os  fufragios  dos  Bds,  e  fez  grande  nu- 
mero deftes  retratos  ,    que  mandou   colocar    nos  lugares 

mais 
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mais  públicos  das  principaes  povoaçoens  do  Reynoj  E  por  Dia  %• 

outros  muitos  modos  as  foccorria  ,  fim  perdoar  a  traba*  J*j 
lho,  nem  adifpendio,  c  procurava  ,  que  todos  as  foccor- 
reíícm  :  A  mefma  caridade  exercitava  com  as  pobres : 

Tambcm  por  elle  íe  introduzio  em  Lbboa  ,  e  logo  em  to* 
do  Portugal ,  e  léus  domínios,  a  prociíTaõ  ,  a  que  chama- 

mos dos  Paços,  invento,  que  fó  baftava  ,  a  lhe  dar  im- 
mortai  nome-  Prenda,  e  dadiva  foi  fua  a  devotiííima  Ima- 

gem ,  que  vay  na  mcfma  ProciíTaõ  :  Prcvou-lhe  Dtos  a 
paciência  com  huma  grave  enfermidade,  que  no  efpaço 
dequitorze  annos,  orrartisizou  com  exctííiva«  dores,  ío- 

fridas  ,  porém,  com  zdmiravel  paciência,  e  reflgnaç  o  ,* 
Atè  que  neíte  dia  ,anno  de  163  1.  entre  luaviffimos  coló- 

quios com  Chnfto  cruc  ficado,  paíTcu  a  melhor  vida  $  Jaz 
no  Cruzeiro  da  Igreja  deS3Õ  Roque. 

ih. 

FLOreceu  Dom  Gonçalo  Mendes  de  Souza  em  tempo 

dosquatro  primeiros  Reys  de  Portugal  ,fempre  com 
merecida  reputação  de  valeíofo  ,  e  generefo  Càvalleiro  : 
Achou-lc  em  todos  os  cafos  militares  daquellcs  tempos  ,e 

logrou  na  paz  os  primeiros  empregos  da  Republica.  El- 
cureceu,  naõ  pouco  ,  a  gloria  do  feu  nome,  com  impor 
hum  filio  crime  a  fua  mulher  Dona  Thercza  Soares:  Era 

eíta  fenhora  ,  filha  de  Dom  Soeiro  Viegas  ,  e  de  Dona  San- 
cha Vermuiz,  e  neta  de  huma  irmã  legitima  dclRcyDcm 

AíTonfo  Henriques  :  Era  dotada  de  fingular  krrnoiura, 
mas  ainda  era  mais  honeíra  ,  que  ferraoía.  Arrebatado, 

porem  ,  Dom  Gonçalo  daquella  vil  paixão,  que  fó  vive 
de  íer  cega  ,  aceuzou  de  adultera  a  fua  mulher  em  publico 

juizo  •  Calificou  dia  a  fua  innocencia  com  a  prova  fatal 
daquelles  tempos  ,  de  que  nos  ficou  o  provérbio  ,  com 
que,  na  aííeveraçaõ  de  huma  coufá  ,  coítumamos  dizer: 

jSW  poremos  a  ma  3  no  fogo.  Manejou  ,  fem  lezoõ,  hum  fer- 
ro em  braza  viva  ,  E  por  occaíiaõ  defte  fucceíTo  ,  {  que  fe 

divulgou  em  toda  a  Chriftandade  )  fahio  o  Papa  Honório 
III.  com  huma  prohibiçaõ  daquelle  ufo  >  o  qual  fe  contem 

nas  Dccretaes.  Quiz  Dora  Gonçalo  reftituir-fe  à  graça  de 
fua 
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Dia 3,  fua  mulher  ,  mas  achou-a  agora  taõ  imrrovtl  às  inílan* 
A,  Q,  cias  do  feu  arrependimento,  como  antes  inculpável  à  lc- 

veza  da  lua  accuíaçao  j  Retirou-le  para  o  Mofteiio  de  Arou- 
ca a  fervir  ,  e  amar  a  hum  Senhor  ,  que  naõ  pôde  fer  enga- 

nado ,  e  alii  coroou  a  innocencia  da  vida  com  huma  mor- 
te preciofa.  Faleceu  Dom  Gonçalo  Mendes  ncíle  dia  ,  armo 

de  1143.  com  oitenta  e  trez  de  idade»  jaz  no  Real  Mof- 
teiro  de  Alcobaça. 

IV. 

DEfcuberta  peles  Portuguezes  ,  em  grande  parte,  a 
cofia  da  Ethiopiâ  Occidental  ,  e  nella  o  vaíl>fIimo 

Reyno  de  Congo,  e  confiando  por  muitas  vias  a  prompta 

difpoílçaõ  ,  em  que  fe  achavaõ  aquelías  gentes  para  abra- 
çarem a  Fé  ,  e  Religião  Chriílã  ,  dcfpcdio  FJRey  Dom  Joaõ 

II.  nos  fins  60  anno  de  1490.  huma  efquadra  de  trez  na* 
vios ,  nomeando  por  Capitão  mòr  a  Gonçalo  de  Souía , 
Cavalleiro  das  primeiras  qualidades  de  Portugal  ,  com  quem 
foraõ  cinco  Miííionanos  Apoítolicos  f  que  por  ordem  do 

meímo  Rey  fe  efeolheraõ  da  Congregação  doEvangelif- 
ta  ,  chamados  Joaõ  de  Santa  Maria  ,  Joaõ  de  Portalegre, 

António  de  Lisboa,  Rodrigo  de  Deos ,  e  Vicente  dos  An- 
jos, os  quaes  levavaõ  feitas  com  muita  perfeição,  e  em 

grande  copia  ,  as  coufas  ,  com  que  as  Igrejas  ie  coítumaõ  or- 
nar ,  e  fervir.  Chegarão  com  felice  jornada  a  huma  notá- 
vel povoação,  chamada  Sono,  onde  foraõ  recebidos  com 

extraordinárias  demonflraçoens  de  aíFe&o  ,  e  alegria  do 
íenhor  da  terra,  chamado  Manifono  [que  vai  omefmo, 
que  íenhor  do  Sono  )  o  qual  era  tio  delRcy  ,  e  íe  achava 

em  longa  velhice  ,  muy  perto  de  acabar  a  vida  ,  razaõ  ,  por- 
que inflou  com  os  MiíTionarios  para  que,  com  toda  a  bre- 

vidade, lhe  miniflraííem  o  Bautifmo ,  e  a  hum  filho  feu, 

menino  de  poucos  annos  :  Queriaõ  os  MiíTionarios  paífar 

primeiro  à  Corte  delRey  ,a  quem  principalmente  hiaÕ  di- 
rigidos ,  a  quem  diviaõ  primeiro  dar  conta  da  íua  embaxa- 

da  ,  e  do  fim  ,  com  que  entravaõ  nas  fuás  terras ;  Porém 
Maniíono  os  fez  deter,  dizendo  :  Que  era  velho,  e  íe  via 

muy  chegado  à  morte,  c  naõ  queria,  que  cfta  o  colhece fem 
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fem  agoa  do  Bautifmo  ,  icm  a  qual  [conforme  os  Miííío-  Dia$« 

narios  lhe  haviaõ  dito  ]  ninguém    fe  podia  falvar  :   Que  */*í 
queria  umbem,  que  foííe  bautizado  aquelle  feu  filho  ,  que 
por  não  ter  juizo  ,   nem  iiogoa  para  procurar   o  que  lhe 

convinha,  entrava  elle  ,   como  pay  ,  a  fazer  efta  diligen- 
cia :   Qtie  elle  avizaria  a  EIRey   feu  febrinho  para  que  o 

houvcííe   affim  por  bem,  e  que  fempre  elles  le  haviaõ  de 
deter  alli  por  força  até  chegar  avizo  da  Corte  com  licença 

para  entrarem  nella  -y   Forão  ,  em  fim  ,  as  inftancias  de  Ma- 
nifono  tão  apertadas  ,   e  tão  fortes  ,  e  piedofas    as  fuás  ra- 
zoens ,   que  os  Miífionarios  condecenderaõ  com  ellas  ,  e  inf- 
truido  elle  fufficientemente  nos  Myílerios  da  Fé,  determi- 

nado, que  foffe  bautizado  nefte  dia,  que  foy  o  de  Paícoa 

de  flores,  noanno  de  149 1.   Formou-le  para  efte  fim  hum 
teatro  de  rama  no  meyo  de  hum  dilatado  campo  ,  onde  fe 
formarão  três  altares  com  fuás  cruzes,  e  ornamentos ,  edif- 

ferão  os  Miífionarios  MiíTa  à  vifta  de  huma  grande  multi- 
dão de  gentios,  que  paííavão  de  vinte  e  cinco  mil.   Logo 

fe  procedeu  à  celebração  do  Bautifmo,   c  íendo  Miniítro  o 
Padre  Joaõ  de  Santa  Maria,  foi  bautizado  Manifono ,  eo 

dito  feu  filho,  chamando-le  elle  Manoel  ,   e  o  filho  An- 
tónio.   Efta  foi  a  primeira  vez  ,  que  naquellas  vaítiífimas, 

e  barbaras  regioens    fe  celebrou    o  Santo  Sacramento  do 
Bautifmo,  e  o  incruento,  e  foberano  Sacrifício  do  Corpo, 

.   e  Sangue  de  noífo  Redemptor  ,  devendo-fe  a  gloria   deite 
grande  triunfo  da  Fé  aos  filhos   da  fagrada  Congregação 
do  Evangtlifta.   Poucos  dias  depois  chegarão  meníageiros 

delRey  ,   (que  affiftia  cincoenta  legoas  pela  terra  dentro] 
os  quaes  da  parte  do  feu  fenhor,  derão  as  boas  vindas  aos 
Portuguezes,  e  a  Manifono  os  parabéns  de  fe  haver  feito 

Chriftão  ,•   Com  elles  partirão  os  Portuguezes  para  a  Corte, 
onde  foraõ  recebidos  com  feftas  ,   e  danças,  a  ufo  da  ter- 

ra, e  no  Palácio  os  efperava  EIRey ,  fentado  em  huma  Ca- 
deira de  marfim  ,   colocada  fobre  hum  trono  de  madeira: 

Apparecia  mi    da  cintura   para  fima  ,    o  reftante  cuberto 
de  hum  pano  de  damafeo  carmezim  ,  no  braço  efquerdo 

huma  argola,  ou  bracelete  de  lacaô ,  pendia-lhe  dohom- 
bro  huma  cauda  de  cavallo  ,  infignia  entre  elles  Real  :  Ti- 

nha na  cabeça  huma,  como  M;tr3 ,  tecida  delicadamente  de 
folhas 
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Dia  3.   folhas  de  palma.   Paífadas  as  primeiras  cortezias ,  declarou 

de     ElRey  o  grande  dezejoque  tinha  de  faber  as  coufas  daFè, 
e  ver  os  ornamentos,  que  fervem  ao  culto  Divino.  Logo 
eftes  lhe  foraõ  moftrados  pelos  Miííionarios   com  gran* 
de  alegria  ,  e  admiração  domefmo  Rey  ,  o  qual  naõ  fazia 
fim  em  inquirir ,  e  examinar  as  coufas ,  que  via  ,  e  entendi- 

das por  elle  ,  elle  mefmo  as  explicava  à  R  ainha  ,  e  aos  prin- 
cipaes  da  Corte  ,   que  eftavaõ   prezentes.    Com  a  mefma 
docilidade  ,  e  fervor ,  foi  aprendendo  os  Myftei  ios  da  dou- 

trina Chriftã,  e  fe  fez  capaz  dentro   em  poucos  dias,  de 
receber  o  Bautifmo  ,   e  o  recebeu  ,   e  a  Rainha  ,  e  o  Prín- 

cipe fucceííor  do  Rcyno  ,   e  outros  grandes  fenhores,  e  in- 
numeraveis  do  povo:  E!R;y  fe  chamou  Dom  joaô  ,  a  Ra- 

inha, Dona  Leonor  ,  e  o  Príncipe,  Dom  AfTonfo  :  Por- 

que eífes  eraõ  os  nomes  do  Rey  ,  Rainha  ,  e  Príncipe  ,  que 

entaõ  feachavaõ  em  Portugal.    Profeguio-fe  cila  maravi- 
Jhofa  obra  ,  e  à  cuíta  de  grandes  trabalhos,  e  perigos  fo- 
râo  alumiadas  innumeraveis  almas  com  a  luz  da  Fé  ,  e  fe 

formou  naquellas  terras  huma  florentifíima  Chriílandade, 

que  ainda  hoje  perfevera  com  grande  gloria  do  nomeP.or- 
tuguez  ,  e  igual  çrediro  dos  Cónegos  da  Congregação  do 
Evange!iíra  ,  aos  quaes  fe  devem  os  primeiros  princípios  da* 
quella  maravilhoía  converfaõ. 

v. 
PElos  annos  de  1614.  fendo  Vice-Rey  da  índia  Dom 

Jeronymo  de  Azevedo,  profeguiaõ  as  guerras  entre 

aquelle  Eílado  ,  e  os  Mogores.  Havendo  cftes  conquiíla- 
do  oReyno,  ou  Império  deCambaya,  naõ  íofriaõ,  que 

os  Portuguezes  dominaífem  dentro  neile  as  grandes  pra- 
ças de  D10  ,  Damaõ  ,  e  Baçaim  ,  e  outras  de  menor  no- 
me ,  e  por  todos  os  meyos  poífiveis  procuravão  a  noífa 

expulçaõ.  Procurava-mos  nós  também  a  fua  ,  ou  ao  me- 
nos, reprimirlhe  o  orgulho ,  e  obrigallos  a  que  deportas 

as  armas  ,  nos  deixaííem  lograr  o  que  jà  era  noffo,  com 
poíTe  de  muitos  annos.  Durou  cfta  contenda  de  parte  a 

parte  com  grande  obftinaçaô  de  ambas ;  Era  no  anno  re- 
ferido Capitão  do  mar   do  Norte,  Luiz   de  Brito  de  Mello, 

Cavallei- 
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Cávalleiro  de  grande  brio,  e  valor;  E  fabendo ,  que  humD,a44 
Capitão  do  Mogor  acabava  de  fazer  grandes  hoftilidades*,  5 
no  termo  d.Darmõ,  defembacou  promptamente ,  e  uni» 
do  Com  o  prezidio  da  praça  ,  formado  hum  corpo  de  mil 
e  fciscentos  homens  ,  entre  Portuguezes  ,  e  naturaes  da 
terra,  e  fetenta  cavailos ,  foi  bufcar,  e  atacar  o  inimigo 
nas  fuás  mefmas  fortificaçoens  $  Tinha  elie,  alem  daven- 
tagem  do  lugar,  outra  muito  mayor  pelo  numero  dos  com- 

batentes. Nada  intimidou  aos  noífos:  Inveftiraõ  com  ef* 

tremada  refoluçaõ,  e  denodado  brio:  Travou-lc  hum  pe» 
rigoio  combate,  e  depois  de  fazerem  fcu  officio  as  boccas 
de  fogo ,  avançarão  os  Portuguezes  á  efpada  ,  e  obrando 
citupcndas  proezas,  facodiíão  finalmente  aos  Mouros  dos 
quartéis,  e  os  puzeraõ  em  fugida  ,  com  morte  demais  de 
quatrocentos  ,  e  do  feu  Capitão  mòr, chamado  Dalapete 

Raoi  Da  noíía  parte  foi  tão  pouca  a  perda,  que  fe  faz  in- 
crível fobre  tão  duro  conflito,-  Não  perdemos  mais,  que 

hum  homem  :   E  os  feridos  foraõ  muitos. 

vi. 
NEfte  dia  ,  antio  de  1718.  com  oitenta  e  íeis  annos 

de  idade,  faleceu  no  Mofteiro  de  noffa  Senhora  da 

Boa  hora  de  Lisboa  ,  Frey  Agoftinho  de  Santa  Maria, 

natural  de  Eftremoz ,  Ex-Vigario  Geral  da  Congregação 
dos  Agoftinhos  Defcalçcs  ,  c  o  primeiro  Noviço  ,  que 
nclla  houve  nefte  Reyno,  Religiofo  de  vida  muy  exem- 

plar ,  e  a  quem  a  Republica  literária  deve  muito  ,  pelas 
diverfas  matérias,  que  tratou  nos  feus  eferitos ,  de  que  dei- 

xou impreíTos  o  Santuário  Mariano,  a  HiftoriaTripartita, 
a  do  Mofteiro  de  Santa  Mónica  de  Goa ,  e  outros  muitos 

Moraes,  e  afceticos  ,  que  fazem  por  todos  vinte  e  oito 

volumes  ,•  Ficou  o  feu  corpo  flexível  ,  e  com  accidentes 
taõ  naturaes,  que  fe  duvidou  fe  eftava  morto. 

Bbbb  QUAR- 
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Dia  4. 

Abril      ̂ ^>^^^^^!^^^<*3»  «§5»<$g» 

QUARTO  DE  ABRIL. 

I.  0  Beato  Frey  JoaÕ  Eftacio. 

II.  Beatificação  daPrinceza  Santa  Joanna. 
III.  Dom  Garcia  de  Noronha  %Vtçe*Rey  da  índia. 

IV*.    Paulo  de  Palácios. 
V.  Dom  Gonçalo  Mendes  da  Maya. 
VI.  Vitoria  de  Dom  Duarte  de  Menezes  em  Tangere. 
VII.  Morte  de  Raes  Amet  executada  em  Ormuz  por  ordem 

do  grande  Affonfo  de  Albuquerque. 
VIII.  Padre  Gonçalo  de  Medeiros. 

1. 
BEATO  Frey  Joaõ  Eftacio,  Portugucz  ,   dafa- 
grada  Ordem  dos  Eremitas  de  Santo  Agoíti- 

nho  ,   hum  dos  dicipulos  do  grande  Arcebif- 
po  de  Valcncia  ,  Santo  Thomáz  de  Villa-no- 
va  ,   e  primoroío   imitador   de  fuás    virtudes : 

Paffou  á  nova  Hefpanha  ,   onde  por  meyo  de  infinitos  tra- 
balhos ,   e  continuas  perigrinsçoens  ,  converteu  innume- 

raveis  gentios  á  Fé  ,  e  coroado   de  merecimentos  foi  neí- 
te  dia  lograr  o  premio  delles ,  anno  de  1553. 11. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1693.  aprovou  folemnemen- te  o  Summo  Pontífice  lnnocencioXII.  os  cultos  im- 

memoriaes ,  que  a  Monarquia  Portugueza  tributava  àPrin- 
ceza  Dona  Joanna,  filha  dosReys  Dom  Affoníb  V.  e Do- 

na Ifabel  ,  e  concedeu  ,  que  no  mefmo  Reyno,  e  íeu 

domínio  ,  fe  pudeííe  rezar  defta candidillima  Virgem ,  e  pu- 
dtíTcm  fer  veneradas  as  fuás  Imagens  ,  e  invocar  a  fua 
protecção  ,  como  de  bemaventurada  ,  a  rogos  delRey 
Dom  Pedro  II,  e  de  todos  os  Prelados  ,  e  Magiftrados 
do  Reyno. III. 
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III.  * AbnL 

DOm  Garcia  de  Noronha  ,  generofo  ramo  da  gran- 
de Caía  de  Villa  Real  ,    foi  Cavalleiro  de  bizano* 

entendimento  ,  e  eítremado  valor.   Paífou  ao  Oriente  /Ca- 

pitão mor  de  huma  frota»  no  tempo  ,  em  que  fe  funda- 
va aquelle  Eftado  pelos  primeiros  ,   e  mais  famofos  he- 

roes  delle.    Militou  alguns  annos  debaixo  das  bandeiras  de 
leu  tio  o  grande  Affonfo  de  Albuquerque  ,    e  na  efeola 
de  taõ  iníigne  Capitão  ,  aprendeu  as  melhores  liçóens  de 
o  fer.  Seu  tio  o  elevou  ao  eminente  pcfto  de  G.neral  da 
Armada  da  coita  do  Malavar ,  e  nefta  eleição  teve  a  me- 

nor parre  o  Tangue,  a  mayor  o  merecimento  ,•   Por  efte, 
calificado  em  muitas  importantes  occaíicens ,   foi   nomea- 

do Vice-Rcy  ,    quando  fe  dezejava   para    aquelle  cargo 
hum  homem  de  fumma  reputação,   para  rebater  as  inva- 
zoens  dos  Rumes,  que  fe  achavaõ  atacando  poderefaroen- 

te  a  fortaleza  de  Dio;  Bem  he  verdade  \   que  forão  mui- 
to deíiguaes  os  eífeitos  ás  expectaçòerts ,- porque  chegado 

Dom  Garcia  á  índia    com   grande^poder  ,    e  achando-fe 
aquella  fortaleza  ainda  em  grande  perigo  ,  interpoz  taes 

dilaçoens  em  foccorrella  ,  que  deu  motivo  a  graves  inve- 
ctivas ,  que  fe  faziaõ  ,  e  publicavão  contra  a  fua  peíToa ; 

Nunca  fe  entendeu  a  caufa  defta  perjudicial  omiíTaõ  ,•  Di«* 
zemos,  perjudicial,   porque  fe  apreçara  o  foccorro  ,  que 
finalmene  ajuntou  de  cento  e  feíTenta  velas  ,   e  de  cinco 

mil  homens  de  guerra  eicolhidos  ,   poderia  confeguir  hii- 
ma  illuftre   vitoria  ,  e  naõ   fuecederiaõ  tantas  mortes  de 

tantos  nobiliífímos  Cavalleiros  em  Dio,  e  cobraria  mayoc 
reputação  o  nome  Portuguez  naquellas  partes  ̂   Tudo  ifto 

(  fegundo  o  que    fe  pode  crer  das  efperanças  humanas  ) 

fe  perdeu  pelos  vagares  ,  que  por  muitas  razoens  ,   psre- 
ciaõ  afectados  ,  do  Vice-Rey.-    He  certo  ,   que  naõ  lhe 
faltava  vnlor ,  nem  experiência ,  nem  noticia  das  oceur- 

rencias  fobreditas -j  Com  que,  não  lhe  defcobrimos  outra 
difeulpa,   mais,  que  a  do  pezo  dos  annos,   porque  jà  eri* 
taõ   arribava  para  os  oitenta.   Em  fim,   qúiz  a  forte,  que 
recahiíTe  toda  a  gloria  daquelle  famoílífimo  cerco  fobre  o 

Bbbb  ij  grande 
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Dia  4,  grande  António  da  Sylveira  ,  retirando-fe  deftroçádos  os 

-,  e.  Rumes ;  muito  antes  de  chegar  o  Vice-Rey  ,  que  chc« 
gou  finalmente  com  o  íoccorro  depois  de  acabada  a  guer- 

ra. Voltou  a  Goa  ,  onde  logo  foi  comprimentado  do 
Idalcaõ ,  e  do  Nizamaluco  ,  e  de  outros  Príncipes  daquel- 
las  regioens  ,amedrentados  com  a  fama  das  proezas  ,  que 
os  Portuguezes  haviaõ  obrado  em  Dio  $  O  C,amori ,  pof- 
to  que  fempre  inimigo,  agora  rogou  com  a  paz,  man- 

dando a  efte  fim,  porEmbaxador  hum  dosprincipaes  fe- 
nhores  da  fua  Corte,  e  feu  Regente  mór  ,  chamado  Chi- 

na Cutiale,  o  qual  entrando  com  grande  oftentaçaõ  na 
falia  das  Embaxadas  em  Goa,  fendo  preto  ,  fe  fez  bran- 

co, e por  pouco  ,  naõ  cahio  dcfmayado,  tanto,  queavif- 
tou  ao  Vice-Rey,  a  quem,  a  .muita  idade  ,  e  gravidade, 
a  eftatura  fublime  ,  as  cans  branquifTimas  ,  e  largamente 
dilatadas,  a  pompa  dosveftidos,  e  a  riqueza  das  joyas , 
de  que  fe  adornava ,  o  faziaõ ,  naõ  fó  digno  de  venera^ 
çaó  profunda,  mas  de  pafmo  ,  e  de  aííombro.  Ajufta- 
rao  fe  os  concertos  em  grande  utilidade  noífa  ,  e  paífou 
Dom  Álvaro  ,< filho  do  Vice-Rey  ,  a  Calicut  a  jurara 
paz;  Alli  foi  çecebido  daquelle  Príncipe:,  com  íingula- 
res  moftras  de  arTeóto ,  e  refpeito  $  Seguio-fc  o  juramen- 

to folemne ,  c  a  efte  reciprocas ,  preciofas  dadivas  ,  e  a 
eftas  huma  tranquilidade  também  reciproca  ,  que  durou 
trinta  annos,  e  foraõ  os  mais  felices,  que  logrou  o  Efta- 
do  da  índia.  No  mayor  alvoroço  de  tantas  emergências 
militares,  c  politicas  ,  fobreveyo  a  morte  ao  Vice-Rey  , 
nefte  diâ  ,  anno  de  1540.  Do  íèu  génio  temos  algumas 
noticias,  dignas  de  fe  porem  em  memoria:  Era  gago,e 
naturalmente  colérico.,  mas  tinha  íingular  graça  nas  fuás 
iras  ,  e  os  annos  lha  realça  vaô  muito.  Quando  andava 

preparando  a  Armada  para  o  foccorro  de  Dio,  foi  ou- 
vir MiíTa  à  Sc  de  Goa  :  Gantavãofoa  os  Clérigos  ,  e  , 

porque  aífím  o  pedia  a  folfa  ,  repetião  os  Kirios  muitas 

vezes,  voltou-fe  para  elles  muito  agaftado,  dizewdo,  À7- 
riè ,  Ktrié ,  Kmè  ,  queria  eu  ,  que  vós  foffes  pelejar  com 

os  Rumes -}  E  mandou,  que  foífe  a  Miífa  rezada.  Pedia- 
lhe  feu  filho  Dom  Bernardo  hum  Galeaõ  ,  para  hir  com 

os  mais  ao  íoccorro  de  Dio  ,  ao  que  elle  refpondeu  ;  Baf- 

ta, 
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ta,   que  quer  eh  Capitam  a  ?    Pois  ,  efiao  muitos  dia  fite  de^*4* 
\òs ,  e  primeiro  haveis  de  roer  huma  bombarda.    Em  huma  A,    . 
occaíiaõ  ,  começou  a  gritar ,  fobrc  couzas  domefticas,  com 
íua  mulher  ,  Dona  Ignez  cie  Noronha,  fenhora  de  ííngu- 
Jâr  entendimento  ,   e  prudência  ,  e  depois  de  íe  esbrave- 

jar hum  largo  elpaço,  vendo,  que  Dona  Ignez  lhe  não 

refpondia  palavra  ,  rompeu  dizendo  :   (Y  pezar  do  Graò" 
Turco ,   naõ  fora  eu  agora  cazado  com  huma  regateira ,  que 
eftheramos  hum  dia  inteiro  ,  dtze  tu ,  direi  eu  ,  e  naõ  com 

huma  mulher  taõ  fofrida  ,  que  quantos  me  ouvem- ,  haõ  de 
entender »  que  eu /ou  ,  o  que  naõ  tenho  razaõ.  Neftas  iras, 

como  eraò  taõ  frequentes ,  tal- vez  ouvia  o  que  naõ  qui- 
zera   ouvir.    Chegando  a  Lisboa  a  noticia  do  aperto  da 
fortaleza  de  Dio  ,  elegeu  EIRcy  Dom  Joaõ  III.  para  Vi- 
ce-Rey  a  Dom  Francifco  de  Almeida  ,  Cavalleiro  de  gran- 

de nome  naquelles  tempos  ,  e  pro  lhe  fobrevir  a  morre, 
foi  eleito  Dom  Garcia,  o  qual  na  viagem  gritou  muito  s 
por  leves  coutas ,  com  certo  moço  ,  por  quem  acodio  Dom 
Diogo  de  Almeida  ,  filho  de  Dom  Franciíco,  e  fobrinho, 

que  era  do  Vice-Rey  ,  dice-lhe  efte  (  profeguindo  ainda 
no  leu  agaftamento  )  Acodes  por  hum  doudo  ,  porque  todos 
os  Almeidas  o  fao.  Ao  que  o  fobrinho  refpondeu :  Os  AU 
meidas  Jeràõ  doudos  ,  mas  fe  meu  pay  naõ  morrera ,  não  for 

reis  vós ,  Jenhor ,  agora  por  Vicc^Rey  à  índia.  Calou-fe  o 
Vice-Rey,  porque  o  golpe  naõ  tinh^a  fácil  reparo  ,•  Dcl- 
le  dice  o  famofo  Nuno  da  Cunha:  Que  fora  a  mais  difere' 
to  doudo ,  que  nafeera  em  Portugal. 

IV. 

O  Doutor  Paulo  de  Palácios ,  nafceu  em  Granada ,  na« 

tnralizou-fe  em  Portugal ,  foi  efmoller  da  Rainha  Do* 
na  Catharina ,  mulher  delRey  Dom  Joaõ  III.  Pregador  dò 
Cardeal  Dom  Henrique,  Cathedratico  dcTheologia,  e 
Efcritura ,  na  Univerfidade  de  Coimbra,  c  dos  primeiros 

Varocns  inílgnes,  que  nella  floreceraõ:  Deixou  compof- 
tos  huns  excellentes  efeolios  fobre  a  Snmma  do  Cardeal 

Caetano,  que  o  Cardeal  Rey  mandou  dar  à  eftampa  ,e  dous 
tomos,  fobreo  Evangelho  de  Saõ  Matheus :  Faleceu  tieftc 
dia,anno  de  1581.  V« 
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V. 

de 
Abril. 

Om  Gonçalo  Mendes  da  Maya  Cavalleiro  nobillif- 
fimo  em  langue  ,  e  não  menos  em  acçoens  ,  foi  A- 

diantado  delRcy  Dom  Affonfo  Henriques  ,  e  o  primeiro, 

que  teve  tfte  titulo  em  Portugal.  Cbamaraô-lhe  por  an- 
tonomazia  o  Lidador  ,  por  andar  com  os  Mouros  toda  a 

vida  em  continuas  batalhas  ,  a  que  naquelie  tempo  cha- 
mavão  Lides,  fahindo  em  todas  .vencedor.  Neíle  dia  fe 

encontrou,  não  longe  da  Cidade  de  Beja,  com  hum  Rcy 
Mouro,  por  nome  Albolcymar,  de  cjuem  diz  o  Conde 

Dom  Pedro,  que  era  de  tantas  forças  ,  que  n-*õ  havia  ar- 
mas defeníívas  ,  que  refiíliíTem  à  fúria  dos  ftus  golpes, 

mas  neíle  dia  experimentou,  por  feu  mal  ,  outras  forças, 

e  esforço  ,  que  lhe  tirarão  a  vida  j  Eocontrou-fe  (como 
diífemos)  junto  de  Beja  com  Gonçalo  Mendes ,  traz<ndo 
hum  ,  e  outro,  coníígo  hum  bom  troço  de  gente,  lendo, 

porem,  mais  nurnerola  a  parte  dos  infiéis;  Travarão-ie 
em  dura  batalha  , que  darou  muitas  horas,  até  que  fc  de- 

clarou a  vitoria  pelos  Portuguezes  ,  ficando  mortes  no 

campo  muitos  Mouros,  c  entre  elles  o  afamado  Alboley- 
mar  ,  circunílancia ,  que  realçou  muito  a  gloria  do  venci- 

mento. Ainda  o  Lidador  não  havia  embainhado  a  eTpa- 

da  i  quando  fe  vio  acometido  de  Aliboacem  Rey  deTan- 
gere  ,  que  havia  paíTado  a  Portugal  a  fim  de  aífegurar  a 

Villa  de  Mertola ,  de  que  era  fenhor  ,  e  fe'lhe  havia  levan- 
tado com  ella  hum  Mouro  ,íeu  vaííallo  •  E  agora,  íabtn- 

do  do  aperto  ,  em  que  fe  achava  Albolcymar,  o  vinha 

foccorrer  com  hum  numcrolo  efquadraõ  ;  Foi  precizo  en- 

trar em  fegunda  batalha,  e  feguio-fe  [como  confequen- 
cia  infalível  ]  da  parte  de  Gonçalo  Mendes  fegunda  vitoria: 

Combateraõ-fe  com  exceífivo  ardor  ;  Os  inimigos  com 
forçai  inteiras,  os  noíTbs  caofados  já  da  refrega  preceden- 

te ,  de  que  ainda  eftavao  quentes  as  armas  ,  e  vertendo 
Zangue  as  feridas ;  Mas  èíTa  mefrna  aflição  (como  faz  ao 
entendimento  )  intendeu  ,  e  acrecentou  o  valor  dos  Por- 

tuguezes,- Aílim  apertarão  os  punhos ,  e  raõ  furiofa,ede* 

noda  iamenre  inveítiráõ  o  eíqu  'dr^ó  infiel  ,   que  poflo  cm 
.confu  • 
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confuzaõ  ,  foraõ  poucos  os  que  fugindo,  falvaraõ  as  vidas,  W 4* 

c  entre  elles,  por  grande  ventura  ,  fugio  o  Rey  de  Tan-^^ 
gere  a  unha  de  cavallo  :  Os  mais  ficarão  no  campo  def- 
pedaçados  j  Mas  logo  fe  trocou  o  gofto  ,  e  gíoria  defte  dia, 
cm  dor ,  e  fentimento  inconfolavei  :  Porque  (  acabada  a 
íegunda  batalha  )  cahio  morto  Gonçalo  Mendes,  cuberto 
de  feridas  ,  exaufto  de  fingue ,  oprimido  com  o  pezo  de 
tanta  lida  ,  febre  o  de  noventa  ,  e  cinco  annos ,  que  então 

contara  -y  Morreu,  em  fim,  como  vivera,  iílo  he  ,  pele- 
jando, e  vencendo;  Derão-fe  eftas  duas  batalhas ,  e  fuc- 

cedeu  a  fua  morte  neíle  dia,  anno  de  1170.  Foi  Gon- 
çalo Mendes  cazado  com  Dona  Leonor  Viegas,  filha  do 

famofiííimo  Egas  Moniz  ,  e  deixarão  nobiliífima  deícen- 
dencia. 

vi. 
PElos  annos  de  151  2.    fendo  Governador  deTangere 

Dom  Duarte  de  M.nezes,  íahiraõ  a  campo  dous  Al- 
caides Mouros  ,   chamados  Barraxa  ,  e  Al  nadarim  ,  com 

dous  mil  infantes,  e  oitocentos  cavallos  ,    a  tallar  as  po- 
voaçoens ,  que  eftavaõ  de  paz  com  os  Portuguezes :  Era, 
naõ  ló  conveniência  ,  mas  honra  ,  defender  aos  que  viviaõ 

debaixo  da  noíTa  protecção  ,  e  nos  pagavaõ  tributos :  Sa« 
hio-lhe  o  famofo  Menezes    com  duzentos  de  cavallo  ,  e 

trezentos  de  pé  :   Naõ  faltou  quem  lhe  advertiífe  adefigual- 
dade  do  poder,   mas  cllc  ,   aconlelhando-fe  com  o  íeu va- 

lor ,   naõ  fez  cafo  da  advertência.    Mandou  diante  ao  A- 
dail  Pedro  Leitão,  Cavalleiro  de  eílremados  brios  ,  com 

feífenta  lanças  a  picar  os  inimigos  ,•  Travaraõ-fe  fariofa- 
mente,   e  já  os  noflos  começavão  a  ceder  ,  oprimidos  da 

multidão ,-   Deixou  Dom  Duarte  cevar  os  bárbaros  na  con- 
fiança ,  de  que  eraõ  tão  poucos  os  Chriílãos ,  e  quando 

os  vio  mais  embebidos    ncílas  imaginaçoens  ,  os  atacou 

por  hum  lado  com  os  feus  Ginetes  ,  e  Oidenou  ,  que  os  In- 
fantes os  atacaííem  por  outro  ,  e  huns  ,   e  outros ,   o  fize- 

rao  com  tal  imprelTaõ,  e  fortuna  ,  que  em  breve  efpaço, 
perdida  totalmente  a  ordem,  encomendarão  os  inimigos 

aa  vidas  à  ligeireza  dos  pés  -y  Seguio-os  Dom  Duarte  ,  por efpaço 
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Dia 4.  eípaço  de  trez  legoas,   atè  que  fe  refugiarão  no  afpero  de 
A,  c.     humas  montanhas:  Farão  degolados  ieiícentos  :  Os  dei- Abnt. 

pojos    riquiíTimos  :   Cuftou-nos  efte  gentil  iucccíío  cinco 
homens. 

VIL 

Estabelecido ,  pelo  grande  Affbnfo  de  Albuquerque  com 
huma  inexpugnável  fortaleza  na  Ilha,  e  Cidade  de 

Ormuz,  o  domínio  Portugucz  ,  e  admitido  acjuelle  Rey 

à  protecção  ,  e  aliança  do  noflo,emprendeu  o  grande  Al- 
buquerque huma  das  mais  raras,  e  eftupendas  acçoens  >  que 

referem  às  híílorias.  Desde  os  primeiros  annos ,  vivia  aquel- 
le  Rey  (  que  ficara  pupillo  por  morte  de  feu  pay)  debaixo 

da  indigniílima  eferavidaõ  de  hum  Mouro  principal,  cha- 
mado Rais  Amet,  o  qual  ,  com  o  difpendio  de  grandes 

riquezas ,  e  de  mayores  aítucias,  fe  fez  em  breve  tempo  le» 
nhor  do  Rcy  ,  e  do  Reyno  , deixando  aouiíre  Rey  a  repre- 
fentaçnõ ,  e  apparencia  da  Magtírade  ,  e  tomando  para  íl 
a  fumma  domando,  e  dopodtr.  E  como  o  Rey  já  eftava 

admittido  à  vaífalagem ,  e  aliança  da  Coroa  Real  Portu- 
gueza  ,  pareceu  a  AfTonfo  de  Albuquerque,  que  o  devia 
livrar  daquella  eferavidão  indecoroía.  Sabia  também  ,que 

o  Mouro  era  inimigo  faial  dos  Portuguczes ,  e  lhe  maqui- 
nava por  muitos  modos  aruinaj  E  refoluto  a  evitar  hum, 

e  outro  damno  ,  difpoz  tirarlhe  a  vida.  Era  dificilifíima  a 
execução  defta  idéa  pelo  grande  poder  ,  e  íequito  com  que 
fe  achava  hum  homem  valido  de  tantos  annos  ,  e  com 

tantas  dependências  na  Cidade  ,  e  Rryno  ->  Mas  nem  por 
iílo  cedeu  o  grande  Albuquerque  do  feu  intento.  Efperou, 

que  ElRey  o  foíTe  viíitar  hum  dia  à  Fortaleza,  como  def- 
de  aquelles  tempos  coftumarao  aquellcs  Reys ;  E  em  graça 

doscuriofos ,  diremos  a  pompa  ,  e  oftentaçaô  com  que  fa- 
ziaõ  femelhantes  viíitas.  Vinha  diante  delRey  ,  quan- 

do vinha  à  Fortaleza,  em  hum  Camello  ,  com  dous  gran- 

des atabales  de  cobre  dourados,  hum  Mouro,  que  os  tan- 

gia ,  ao  qual  feguia  outro  com  quatro  atabales  mais  peque- 
nos ;  Vinhaõ  logo  dous  Mouros  a  cavallo  com  dous  Guiões 

de  tafetá  verde  franjados ,  e  eftrellados  de  ouro ,  com  rocyas 
luas 
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luas  de  prata-  Seguiaõ-fe  cm  dous  cavai  los  Per  ficos  rica.D*a4. 
mente  ajaezados ,    dous  Mouros  com  baftoens,  que  íaõ  as  Al^. 
infigniis  da  juítiç3.    Dctraz  vinhaõ  dous  ternos  de  inftru- 

mentos  a  feu  modo,  como  as  noíTas  charamellas,   e  logo 
quatro  trombetas  baftardas,  a  pé  os  pagens  delRcy  luzida- 

mente veftidus.  EIRey  trazia  huma  marlota  de  melique 
encarnado,  verde,  eouro,   com  meyas  mangas ,  hum  gi- 

bão de  corte  de  Filippinas  ,  calçoens  de  veludo  encarnado, 

com  çapatos,  meya>  ,  e  ligas,  ao  ufo  Portugucz,  cingido 
com  hum  pano  branco  de  prata,  e  na  cinta  hum  alfange 
guarnecido  de  ouro  ,  e  pedraria,  na  cabeça  o  turbante  Per- 
fa  de  feda  encarnada  ,  e  ouro,-    Vinha    cm  hum  valente 
Cavallo  de  Arábia,  ruço  rodado  ,  com  a  cela  ,  e guarnições 
deexcellente  bordadura  de  ouro,  e  do  mefmo  metal  freio, 
caícavcis,  e  a  mais  ferragem,  cabo,  e  coma  tomada  com 
rozas   de  liftoens  vários  ,    e  na  tefteira    grande  copia   de 
penachos  encarnados.     O  Príncipe    fuccefTor     occupava 
o  lugar    da  maõ  efquerda ,  que  he  entre  elles  a  mais  no- 

bre ;   E  à  direita  o  feu  Guazil ,  e  detraz  toda  a  Cavallar ia  ,  e 
Cortrzáos,   que  lhe  aíTiftem.    Em  chegando  à  Fortaleza  fc 

tocavão  os  tambores  na  praça  d'armas  ,  e  vinha  fahindo 
para  fora   huma  companhia  de  Toldados  ,  que  eftendida 
pela  ponte  fe  punha  em  guarda  delia  $   Apeava  fe  EIRey  à 
porta  da  ponte,  por  não  dar  lugar  ao  Capitão  da  Fortaleza, 
que  lhe  tiveííe  oeftribo  (conforme  feus  eftatutos  )   e  hin- 
do  andando  pela  ponte,  lhe  fahia  o  Alferes  no  meyo  del- 

ia ,  e  lhe  abatia  cinco  vezes  a  bandeira ,  pelo  que  tinha  det 
Rey  cem  patacas  todas  as  vezes,  que  hia  à  Fortaleza,  ea 
companhia    fe  não  fahia  da  ponte,    até  que  fe  recolhia. 
Entrando  na  primeira  porta,  o  eftava  efperando  o  Capi- 

tão da  Fortaleza,  e  o  Vereador  mais  velho ,  com  duas  cha- 

ves  da  porta  em  huma  rica  falva  de  prata  ,  as  quaes  lhe 
aprefentava  com  o  joelho   no  chão.   EIRey  as  tomava,  e 
as  dava   ao  Capitão  ,  e  o  Capitão  ao  Àlcayde  mòr,  e  de- 

pois íe  hião  todos  andando  ,  EIRey  com  o  Capitão  hom- 
bro  com  hombro.    Hindo,pois,   à  Fortaleza  na  tarde  def- 
te  dia  ,  anno  de  i  5  1  5.   o  Rey  ,  que  então  era  de  Ormuz, 
com  o  feu  valido  Raes  Amet  ,  cfte  fe  moftrou  tão  fober- 

bo,    e  infolente,  e  tão  fiado,    e  confiado  no  feu  poder, 
Cccc  que 
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Dia  4,  que  fcz  pouco,  cu  nenhum  cazo  de  Affbnío  de  Albuquer- 
.,,,  que  ,  o  qual ,  inflamado  em  generoío  ardor  ,  íem  mais  de- 

tença ,  mandou  aos  Teus ,  que  o  mataííem  ,  o  qoe  logo  exe« 

curarão  tirando-lhe  a  vida  apunhaladas.  Foi  exceffiva  a 
comoção  ,  e  revolta  ,  que  improvizamente  fe  fegnio  em 
toda  a  Cidade  :  Pegarão  todos  das  armas  ,  e  o  povo  tumul- 

tuava com  mayor  furor ,  entendendo  ,  que  o  morto  era 
ElRey :  Efte  ainda  que  confeguia  o  beneficio  da  fua  liber- 

dade ,  na  morte  do  tirano  ,  todavia  relentio-fe  do  modo 
com  que  lhe  fora  dada  ,  em  fua  prezença,  e  íem  noticia 

precedente.  Os  dependentes  do  morto  fortificaraõ-fe  no 
palácio  Real  em  noífa  oppofiçaõ;  Tudo,  em  fim,  fe  con- 

verteu cm  huma  tempeílade  d^feira  ,  com  que  a  refolução 

do  Albuquerque  chagou  aparecer  mais  temerária  ,  quege- 
nerofa  j  Mas  tudo  ferenou  a  foa  prudência  ,  e  valor  ,  por- 

que intrirado  E.Rcy  da  ííncera  intenção  com  que  ic  pro- 
cedera naquclle  cazo,  e  entendendo  os  vaífallos  ,  que  fó 

agora  podiaõ  dizer,  que  tinhão  Rey  ,  fe  deraò  antes  por 
devedores,  que  por  cfíendidos ,  e  o  Rey  o  ficou  fendo  na 
realidade,  e  o  noífo  poder  mais  radicado  ,  e  mais  feguro  , 
e  cheyas  de  temor  ,  e  efpanto,  aquellas  regioens. 

VIII. 

O  Padre  Gonçalo  de  Medeiros  ,  natural  da  Villt  de 

Mezamfrio  ,  Bifpado  do  Porto  ,  foi  o  primeiro  No- 
viço ,  que  em  Portugal  entrou  na  Companhia  de  JESU. 

Tinha  eftudadoTheologia  na  Univerfidade  de  Pariz,  on- 
de o  fez  mudar  de  eftillo  de  vida  imperfeita  ,  huma  couía 

ordinária,  que  ouvira  dizer  a  hum  Pregador:  Que  ajfim 
como  as  aves  fe  nao  põem  nas  mezas  dos  fenhores  ,  fe  nao 

mortas  ,  depenadas  ,  e  aff-aâas  ,•  ajjim  também  os  homens , 

que  quizeffem  contentar  a  Deosy  havtaò  de  mortificar  j 'eus  cor- 

pos ,  e  apetites.  Aííim  o  começou  a  fazer  o  Padre  Medei- 
ros, e  acabado  o  feu  eftudo ,  voltou  para  Portugal  com 

animo  de  entrar  em  alguma  Religião  j  e  chegando  aLis^ 
boa  no  anno  de  1540.  em  que  também  tinhaõ  chegado 

São  Francilco  Xavier  ,  e  o  Padre  Meftre  Simaõ  Rodri- 

gues •>  Lembrando-fe  dos  bons  exemplos  ,   que  lhes  vira dar 
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dar  cm  Pariz  ,  c  davaõ  cm  Lisboa,   tratou-os  ,  e  pedio  o  Dia  4. 

I      de 

Abrih aceitaííem  ,  como  aceitarão  ,   em  Tua  companhia,  que  o 

Papa  confirmara  no  meímo  anno$  e  começou  o  feu  No- 
viciado no  Hofpital  Real  de  todos  os  Santos ;  onde  rece- 

beu ,  e  agazalhou  aquellas  primeiras  columnas  do  fobera- 
110  edifício  da  fagrada  Companhia  deJESU  nefte  Reyno, 

o  Padre  Luiz  da  Conceição  ,  Cónego  Secular  da  Congre- 
gação de  São  Joaõ  Evangelifta  ,  Provedor, que  então  era 

do  Hofpital  Real  de  Lisboa  j  e  como  era  o  Prelado  da- 
quella  C^fa,  vcyo  a  confeguir  a  gloria  de  o  fer  em  cer- 

to modo,  de  Varoens  uò  egrégios  ,  e  fingulares.  Em  fe- 
te  de  Abril  de  1  541.  como  em  feu  lugar  dizemos,  íe  em- 

barcou para  a  índia  São  Francifco  Xavier  ,  ficando  em 

Lisboa  o  Padre  Meftre  Simaõ  Rodrigues,  e  o  Padre  Gon- 
çalo de  Medeiros  ,  continuando  a  íua  habitação  no  meí- 

mo Hofpital  atè  cinco  de  Janeiro  de  1542.  em  que  paf- 
faraõ  para  a  Cafa  de  Santo  Antaõ  o  velho  ,  que  foi 

a  primeira,  que  teve  a  Companhia  ,  e  hoje  he  dos  Pa- 
dres de  Santo  Agoftinho.  O  principal  exercício  da  vida 

do  Padre  Medeiros  foi  o  do  ConfeíTionario  ,  em  que  era 

incançavcl,  e  fizia  grandes  frutos  $  porque  teve  para  ek 
te  fanto  miniílerio  íingular  modo,  affabilidade ,  e  confe* 
lho.  Também  foi  egrégio  na  virtude  da  obediência.  O 

Padre  Simaõ  Rodrigues ,  feu  Provincial,  eftando  em  Coim- 
bra o  mandou  hir  á  mefma  Cidade.  Logo  fe  poz  a  cami- 
nho apè,  e  fem  viatico.  Chegando  á  portaria  do  Col- 

legio  de  Coimbra  ,  mandou  pelo  porteiro  dizer  ao  Pro- 
vincial ,  que  alii  eftava  como  lhe  ordenara,  e  efperou  da 

parte  de  fora,  que  o  mandaííe  entrar.  O  Provincial,  pa- 
rece ,  que  querendo  deixar  eíle  exemplo  aos  vindouros, 

lhe  mandou  dizer  pelo  porteiro  ,  que  já  naõ  era  neceífa- 
rio  no  Collegio  de  Coimbra  ,  que  voitalíe  logo  para  a 
fuaCala  de  Santo  Antaõ, donde  viera.  Foi  tal  a  íua  prom- 
ptidaó  ,  que  fem  defeançar,  fem  entrar  da  portaria  para 
dentro  ,  lem  fallar  com  outro  Religiofo  mais, que  com  o 

porteiro ,  voltou  fem  demora  para  Lisboa,  repetindo  ao  por- 
teiro aspalavras  fabidas  de  huma  cantiga  ruftica :  Dava-lhe 

o  •sento  no  chapeirão ,  qusr  de ,  quer  não*  Significando  defte 
medo  ,  que  elle  era  do  querer  da  obediência  ,  que  com 

Cccc  ij  qaaes- 
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Dia  5.   quaesqucr  fopros   fcus  ,  fe  movia  fem   reparo,  como  ai 
, ,  ?.     abas  de  hum  chapeo  velho  fe  movem  com  o  vento.   Fa- 

leceu fatuamente  na  Caía  de  Santo  Antão  o  velho  de  Lií- 

boa,  neífce  dia  de  1^51. 
•?<  -- 

QUINTO   DE   ABRIL. 

I.  SaÕ  Ray  mundo ,  Pafior. 

II.  Arraza  Dom  Jerónimo  Mafiarenhas  a  Futtaleza  de  San* 

guicêr, III.  A  Rainha  Dona  Mecia, 

l  V*    Aclamação  prodigtofa  delRey  Dom  João  L 

V.  Tormenta  horri<\el}  e  conjiancta  rara  do  inclyto  General 
Nuno  Alvares  Botelho, 

VI»  Fr,  Francifio  da  Rocha, 

Vil.  Brites  Rodrigues, 

1. 

Aõ  Raymundo  ,  natural   de  MeJiliro  [  Colónia  da 

Antiga  Luíitania  )  foi  Paftor,  e  nefta  humilde  oc- 
cupaçaõ,  foube  merecer  ,  e  confeguir   as  viitudes 

de  Santo,  os  realces  de  milagroío  :   Paflou  neftt  dia  ,  da 
vida  temporal  à  que  naõ  tem  fim  ,  pelos  annos  de  900. 

11. 

Unto  do  rio,  chamado  Sanguicér ,  eftava  íituada,pe« 
los  annos  3e  1585.  huma  nobre  povoação  ,  que  do 

mefmo  rio  tomava  o  nome.  Nella  aíliftia  hum  Nay- 
que  levantado,  em  grande  prejuízo  dos  Portuguezes,  aos 

quaes  fazia  contínuos  roubos ,  e  graves  extorcoens.  Efta- 
va  bem  fortificado  ,  e  aííiftido  de  muitos  Toldados  de  valor. 

Contra  elle  foi  DomGilianesMafcarenhas,  illuftre  Capi- 
tão daquelle  tempo,  e  de  illuíhiífimo  fangue  ,  como  bem 

moílra  o  íeu  apelido  ;  £  entrando  pelo  rio  afíima  com 
menos  cautela ,  foi  dar,  e  encalhar  o  leu  navio  lobre  huns 

pene- 
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penedos ;  Começou  logo  a  maré  a  vazar  com  grande  for-  Dia*}.- 
ça  ,  e  íem  poder  Dom  Gilianes  íer  íoccorrido  dos  outros  .  ̂   |j 
navios,  foi  acometido  de  grande  numero  de  Mouros.  Era 
ttoõ  dcíigua!  o  poder  como  o  íitio  :  Porque  os  Mouros 

pelejavaõ  de  lugar  eminente,  e  os  noííbs  de  dentro  do 

navio,  ende  naõ  fe  podiaõ  revolver  ;  £  fendo  já  mortos 
Cjuaíi  todos  ,  perfuadia  a  Dom  Gilianes  hum  criado  leu, a 

que  fe  falvaífe ,  offerecendo-lhe  modo,  e  meyo  naõ  dirfi- 
cultoío  •  Mas  o  nobiliííimo  Mafcarenhas ,  rtlpondeu  :  ̂ e 

naõ  era  elle  dt  Jangue  ,  que  houvejfe  âe  largar  o  na\to  ael- 
Rey  3  por  Jalvar  avtda.  E  fendo  jà  acomttido  dos  Mouros, 
corpo  a  corpo  ,  fe  baralhe  u  com  ellcs  dando  eftupendas 

provas  de  valor;  Até  que  ,  vencido  eíle  da  multidão  ,  ren- 
deu a  vida  canç-ido  de  matar.  Naõ  tardou  muito,  que 

naõ  foífe  outro  Fida'go  do  mefmo  apelido  vingar  aquclla 
morte  ,  e  caftigar  aqucSle  levantado  como  merecia.  Dtu, 
pois,  Dom  Jeronymo  Mafcarenhas  nefte  dia  íobre  elle  ,  e 

rompendo  por  balas, lanças  ,  e  fetas  fem  numero,  foi  a  po- 
voação entrada  com  morte  de  muitos  inimigos,  e  logo  ía- 

queada  ,  e  entregue  ao  fogo.  Fci  bufeado  depois  da  vi- 
tona.e  achado  o  corpo  de  Dom  Gilianes ,  e  fe  teve  por 

couía  maravilhofa  ,  que  achando-fe  inteiramente  desfei- 
tas todas  as  outras  partes  ,  fó  o  hombro  ,  e  braço  direitos 

efrav^õ  incorruptos  ,  e  frefeos  \  Como  molhando  o  Cco  , 

que  íe  agradara  muito  das  acçoens  ,  que  havia  obrado  a- 
queile  braço  em  obfequio  da  Fé  contra  os  infitis. 

iii. 

A  Rainha  Dona  Mecia  Lopes  de  Haro ,  foi  filha  de  D. 
Lopc  Dias  de  Haro,  Conde  deBifcaya,  e  de  Dona 

Toda  ,  íua  mulher.  Cazou  a  primeira  vez  com  Dom  Álva- 
ro Peres  de  Caftro  :  A  íegunda  com  EIRcy  de  Portugal  D. 

Sancho  11.  O  qual  por  efte  cazamento  [defigual  ítm  du- 

vida à  grandeza  da  fua  peífoa]  começou  a  perder  a  efti- 
msçaõ  entre  os  vaííallos,  e  a  padecer  os  revezes  da  fortu- 

na, que  finalmente  o  defpojaraõ  do  Cetro.  RetiroU'fe  Do- 
na Mecia  para  Caftella*  c  ficando  viuva  fegunda  vez,  vi- 
veu os  annos,  que  lhe  reftaraõ  de  vida,  na  Cidade  deNa- 

xera, 
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Dia  5.  xera,  nos  Paços  de  (eu  Avò,Dom  Lope  Dias  de  Haro,  c 

A,de.  edificou  no  Morteiro  de  Sanca  Maria  ,  da  Ordem  de  Saõ 
Bento  da  mefma  Cidade,  a  famoía  Capella  ,  que  chamaõ 
da  Cruz  ,  onde  fe  mandou  encerrar  em  rica  fepultura  íu(- 
tentada  em  quatro  leoens  de  mármore  com  os  eicudos  de 

Portugal  nos  peitos.  Inftituio  na  mefma  Capella  féis  Ca- 
pellães,  trez  Monges  ,  e  trez  Clérigos ,  os  quaes  todos  os 
dias  dizem  MiiTa  por  fua  alma ,  c  íe  chamaõ  os  CapeU 
lães  da  Rainha  de  Portugal. 

IV. 

NO  mefmodia,  anno  de  1385.  eítando  o  Mellre  de 
Aviz  (  depois  glorioío  Rcy  }  na  Cidade  de  Évora, 

prevenindo  a  defença  do  Reyno  ,  quando  efte  andava 
mais  revolto,  e  alterado  iobre  as  pertençoens  de  Caftella, 
fe  ouvio  dizer  a  huma  criança  de  oito  mezes ,  com  pala- 

vras claras,  e  diftintas :  Real,  Real ,  por  Dom  Joaõ  t  Rey 

de  Portugal'.  Paííava-lhc  o  Mtítre  de  Aviz  ,  ao  meíroo 
tempo  ,  pela  porta,  e  efte  mifteriofo  acafo,  certificou  cla- 

ramente, qual  era  o  Dom  João,  a  quem  fe  dirigiaõ  aquel- 
las  vozes  :  Naõ  he  novo  fuecederem  femelhantes  prodí- 

gios em  femelhantes  occazioens.  E  eftc  íe  acha  autenti* 
cado  no  archivo  do  Senado  de  Évora. 

v. 
PElosannoa  de  1624.  navegava,  na  volta  de  Mafcate, 

com  huma  Armada  de  poderofos  galeoens ,  o  famo- 
íiííimo  General  Portuguez,  Nuno  Alvares  Botelho.  Derra- 
maraõ-ie  nefte  dia  á  obediência  de  huma  horrível  tempef- 
tade ,  e  correndo  varia  fortuna  tomarão  diverfos  rumos, 
e  póftos.  Recahio  o  mayor  damno  ,  e  trabalho  fobre  o 

Galeão  do  General ,  ou  por  fer  mais  pezado,  que  os  ou* 
tros  ,  ou  por  menos  perícia  dos  que  o  mareavão,  ou  por- 

que o  colheu  a  borrafea  cmfitio,  onde  os  mares  corríaõ 
com  mayor  fúria.  Chegarão  os  mizeroi  naufragantes  aos 
últimos  extremos  da  dezeíperaçaõ  de  todo  o  remédio  hu- 

mano. Viaõ;fe  cubertos  inteiramente  o?  orizontes  de  ef- 
curas 
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curas  ,   e  medonhas   cerraçoens  ,  alumiados  fomente  das  *^a £• 
triftes ,   e  pavoroías  luzes  dos  relâmpagos ,  dos  rayos  ,  dos  A,   9. 
corileos,  que  ,  por  todas  as  partes,  cahião  em  grande  nu-, 
mero.    As  profundas  vagas  do  mar  os  abatiaô  ao  inferno, 
e  os  empinados  montes  das  ondas  os  levantavaõ  ao  Ceo, 
e  em  hum  ,   e  outro  movimento,   padeciaõ  igual  pena,  c 
horror  igual  ;   Dando  pouco  panno  ao  vento,  ainda  aífim 
mais   voavaõ  ,   que  corriaò  ,  jà    fobindo  impellidos  ,  jà 

defeendo  precipitados.   Os  gritos,   o  temor,  e  deíacordo, 
a  confuzaõ  ,   erão  iguaes  ao  perigo.     Como  naó  dormiaõ 

de  dia,   nem  de  noite,  andavaõ  taõ  quebrados,   e  amor- 

tecidos ,  que   paredão    defuntos.    Viraõ-fe    perdidos   por 
muitas  vezes  ,    e  rendidos  jà  ao  pezo    de  taõ  contínuos 
diP  elos  abandonarão  as  precifas  faynas ,  a  que  fe  coftuma 

reduzir  a  ultima  efpcrança  em  cafoi  femelhantes.   Acref- 

ceu  ,   que  havendo  as  ondas  penetrado  o  Galeaõ  por  to- 
dos os  lados  com    o  furiofo  combate ,   com  que  coítumaõ 

inveílir,   e  retorceder,  haviaõ  juntamente  faigado,  e  per- 
vertido todos  os  mantimentos  ,   que  fe  achavaõ  nas  dif- 

penfas :  Haviaõ  também  quebrado  as  pipas  de  agoa  ,  ref- 
tando  huma  única  para  quinhentos  homens  ,   que  hiaõ 

no  Galeaõ.   As  terras  ,   que  podião  demandar  ,   demora- 
vao  a  grande  diftancia  ,  e  quaíi  todas  eraõ  de  inimigos. 
Eftas  coníideraçoens  ,   e  miferiás  ,   eraõ  huma  nova   tor- 

menta, mais  cruel,  que  a  primeira,  a  qual  já  começava 

amoderarfe ,   naõ  aííim  a  fome,   e  fede,  que  crefeiaõ  ca- 
da vez  mais.   Muitos  eftalarão  a  violências,  de  huma,  e 

outra  j    Muitos  íe  precipitarão  ao  mar,  perdendo  primei- 

ro o  juizo,  c  logo  a  vida  a  mãos  do  feu  defatino  ,•  To- 
dos andavaõ  ,  ou  jaziaõ  defmayados ,  f ò  o  invencível  Ge- 

neral ,    como  fe  a  elle    fe  honveíTem   reduzido  o*  cora- 
çoens  de  todos,  a  todos  animava,  a  todos  acodia  com  o% 

meyos  ,  que  fofria  a  mizeria  ,  em  que  fe  achavaõ  :  Ofem- 
blante  revcftido  de  alegria      o  peito  derretido   em  comu 
zeraçaó  ,   eraõ   o  único  alento  daquella  gente  em  errado 
taõ  infelice,  e  deplorável.    Aííim  paffaraõ  duas  femanas  , 

immenía   dilação  para  tromento  taõ  cruel!  Atè  que  avif- 
taraõ  terra.    Diziaõ  todos,  que  fe  bufeaffe  em  todo  cafo  , 

e  debaixo    de  todo    o  perigo  ,    porque  naõ   podia    ha- ver 
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Dia  5.  ver  outro  ,  que  excedeííe  ao  que  padeciaõ.  Mas  o  gené- 

»,  e.  rofo  Botelho,  vendo,  que  alli  era  certa  a  perdição  ,  os 
perfuadio  com  animofas  ,  c  terniííímas  palavras  ,  a  que 

íofrefTem  mais  hum  pouco  a  prezente  calamidade  ,•  Va- 
leu-fe  dos  abríços,  valeu-fe  das  caricias,  valeu-fe  de  vi- 

vas, e  efficazes  razoens.  Dizia-lhe  :  Que  naquelle  rigoro^ 
fo  exame  da  fortuna  adverfa  ,  Je  devia  provar  a  confiem  cia 

dos  çoraçoem  Portuguezes :  Que  hir  bufear  a  morte  por  fu> 
gir  delia  ,  mais  era  delírio ,  que  remédio :  Que  naquel.la  pa- 

ragem nao  achariao  ,  mais ,  que  bárbaros  penedos  ,  e  nelles 
infalível  o  naufrágio  ,  ou  na  terra  os  inimigos  mais  cruéis ,  e 
mais  ferozes  daquella  região,  aos  quaes  nao  podtao  rezijlir , 

pela  debilidade ,  em  que  fe  achavaõ  :  Que  jà  naõ  podia  tar- 
dar hum  porto  amigo ,  e  feguro ,  onde  tive/fem  fim  tantas  mi- 

zerias :  Que  efias  eraõ  tguaes  a  todos  ,  e  fò  nelle  majores , 
porque  os  amava  como  a  filhos.  Logo  deixadas  palavras, 
voltou  outra  vez  ás  ternuras,  difeorrendo  por  todos  com 
amorofas  demonítraçoens  ,  e  trabalhando  nas  obras  ne.cef- 

farias,  como  o  menor  marinheiro.  Venceu,  emh*m,ef- 
te  efeiarecido  Capitão  as  contradiçoens  dos  íeus ,  com  vi- 

toria nao  menos  gloriofa,  e  importante,  que  outras  mui* 
tas  ,  que  havia  confeguido  dos  inimigos,  porque  naõ  he 
menos  vencer  coraçoens  dezefperados  ,  que  peitos  valero- 
íos ;  E  dentro  em  dous  dias  os  conduzio  a  hum  porto  da 

noíía  devoção ,  falvando  por  cfte  modo  tantas  vidas ,  quan- 
tos eraõ  os  Portuguezes  ,  que  levava  à  Tua  obediência. 

vi. 
FRey  Francifco  da  Rocha,  Portuguez,  natural  da  Cida- 

de de  Beja,  foi  Religiofo  ,  e  fundador  do  Convento 

da  SantiíTima  Trindade  da  Cidade  de  Badajoz  ,  e  do  Hof- 
pital  de  Antelavilla  na  Florida  da  índia  Occidental ,  onde 

foi  com  o  feu  primeiro ,  c  principal  conquiftador,  Dom 
Fernando  de  Souto,  natural  da  dita  Cidade  de  Badajoz,  e 

com  oito  Portuguezes,  patrícios  da  Cidade  de  Elvas,  cha- 
mados André  de  Vafconcellos ,  Fcrnaõ  Pegado,  Beuto 

Fernandes  ,  António  Martins,  Mem  Rodrigues, ]oaõ  Cor- 

deiro, Eftevaõ  Pegado,  c  Álvaro  Fernandes,  Cooperado- 
res 
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res  daqaella  emprcza  ,  e  conquifta;  e  também  o  noífo  Fr.  Dia  5, 

de 

Abril. Francifco   da  Rocha  foi  o  primeiro  Operário  Evangélico 
daquella  terra ,  na  qual ,  cheyo  de  boas  obras ,  e  de  muitos 
annos  ,fa)eceo  no  fobredito  Hofpital ,  nefte  dia  de  1568. 

VII. 

NEÍledía,  annodei7  3i.   faleceu  na  Villa  de  Palmei- 
la  em  idade  de  cento  e  vinte  e  trez  annos  Brites  Ro- 

diigues  ,  viuva  de  Domingos  Dias. 

SEXTO    DE   ABRIL. 

I.  declamação  delRey  Dom  Joaõ  L 
II.  He  degolado  E/Rey  de  Lamo ,  e  outros  Príncipes  Mouros» 

III.  Defpofortos  Reaes  das  fenhoras  Dona  Ifabet,  e  Dona  Bea- 
triz ,  filhai  do  Infante  Dom  Joaõ. 

IV.  Joaõ  da  Syha ,  Regedor  dasjufiiças,  em  tempo  delRey  D. 
Manoel ,  e  Dom  Joaõ  Hl. 

V.  Acção  efiupenda  de  Dom  Bernardo  Coutinho  naprizaõ  deU 
Rey  de  Lamo. 

VI.  Na/ce  a  Infanta  Dona  Marta. 

VII.  Public  a- fe  a  paz  entre  Portugal ,  e  Cofie  lia. 

í 
ESTE  dia,  anno  de  1387.  cm  huma  quin* 
ta  feira,  foi  acclamado  Rey  cm  Coimbra,  o 
Meftrc  de  Aviz  Dom  Joaõ  1.  do  nome,  entre 

o*  Reys  de  Portugal  ,•  tendo  vinte  e  feis  annos, 
onze  mezei ,  e  vinte  e  hum  dias  de  idade.  A 

venerada  Jurifprudenciado  Doutor  Joaõ  das  Regras  (oma- 
yor  Letrado  daquclles  tempos  )  desfez  tudo  o  que  em  direi- 
t »  podia  fazer  duvida  :  O  brio  Portuguez  animou  fc  a  ven- 

cer tudo,  o  que  na  campanha  lhe  fizeífe  oppoíiçaõ  ,  e  pou- 
co depois  íc  decidio  o  pleito  a  final  na  memorável  bata- 

lha  de  Aljubarrota  :   No  mcfmo  dia  clegeo  El  Rey  Con- 
Dddd  deftavel 
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Dia  6.   deftavel  do  Rey  no  a  Dom  Nuno  Alvares  Pereira,-  Juígan- 
a-1     do,  que  naõ  aíTegurava    o  Cetro,   fenaõ  entregaííe  a  ta- 

manho Heroe  o  império  ,  c  direcçoens  da  guerja. 

ii. 

O  mefmo  dia,  annodeij^.  foi  publicamente  de- 
golado ElRey   de  Lamo,  e  hum  irmaõ  delRey  de 

Qnilife  ,  e  outros  Mouros  principaes  da  cofia  da  Ethiopia 
Oriental,  por  fe  haverem  rebelado  contra  os  Portuguezes, 
que    atélli  os  domínavao.    Mandou    fazer  eíla  execução 

(  que  encheo  de  horror,  e  temor  todos  os  Reynos  circun- 
Fevereir.  vifinhos)  Thomè  de  Soufa  Continho  General  de  huma  ar- 
7-  <5f  19-mada  .  de  que  já  em  outros  dias  falíamos. 
deMarço.  '         l       * 

III. 

N"  O  mefmo  dia,  anno  de  1457.  fe  celebrarão  na  Vil' 
la  das  Alcáçovas  os  defpoíorios  das  Infantes  Dona 
Iiabel  ,  e  Dona  Beatriz  ,  ambas  filhas  do  Infante 

Dom  Joaõ, filho  delRey  Dom  Joaõ  I.  e  da  íenhora  Dona 

líabel ,  filha  do  primeiro  Duque  de  Bargança  ,  Dom  AfFon- 
fo.  Cazou  a  Infante  Dona  lfabel  com  EIRey  Dom  Joaõ 

11.  de  Caílella,  a  quem  recebeu  ,  em  nome  do  mefmo  Rey, 
feu  Embaxador,  Garcia  Sanches  de  Toledo.  Cazou  a  Infan- 

te Dona  Beatriz  com  o  Infante  Dom  Fernando  ,  filho  del- 

Rey Dom  Duarte,  e  irmaõ  delRty  Dom  Aífonfo  V.  Por 
eftas  fenhoras  vicraõ  grandes  bens  a  Caílella  ,  e  Portugal: 

Porque  da  primeira  nafceu  a  Rainha  Dona  "líabel,  cha- 
mada a  Catholica ,  taõ  excellente  em  virtudes,  e  tão  il1- 

luílre  em  acçoens  ,  como  fabe  ,  e  admira  o  Mundo.  Da 

fegunda  nafceu  o  feliciífimo  Rey  Dom  Manoel  ,  a  quem 
o  Mundo  deve  grande  parte  do  conhecimento,  que  tem 

de  fi  meímo ,  e  a  Igreja  innumwraveis  filhos ,  c  o  Rey- 
no  innumeraveis  VaíTallos  ,  nas  di!atadi(fímas  conquiftas 

Portuguczas ,   na  Africa  ,   na  Azia  ,  na  America.- 

IV. 
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IV»  Abril. 

Oa5  da  Sylva  ,  Cavalleiro  da  nobilifíima  família  do 

i  feu  apelido,  taõ  antiga  em  annos,   como  fecunda  em 
heroes,  filho  de  Ayres  da  Sylva,  e  de  Dona  Guiomar 

deCaftro  ,   foi  Varaõ  excellentc  em  esforço  ,  e  avizo,  na 

campanha  ,  e  na  Corte.   Militou  cm  Africa  ,  efcolla  da 
Nobreza  de  Portugal   naquelles  tempos  ,  em  que  naõ  era 

coftume  pôr  cfpada  ,  ou  galantear  dama  ,  quem    não  ti» 
veífe  provado  amáocom  os  Mouros ,  fçrvindo  alguns  an- 

nos naquelias  praças,  onde  pelas  durezas  da  guerra  fe  ha- 
bilitavão  para  as  branduras  do  amor.    Ditofa  idade,  cml 

que  fe  prezava  pouco  afortuna  dos  iliuftres  nafcimentoi, 
lc  lhe  faltava  o  realce  das  acçoens  illuftrei  !    Taes  foraõ 

as  de  Joaô  da  Sylva  em  duas  vezes  ,    que  paííou    áquella 
guerra  j   Huma,  feguindo  oeftillo  dos  moços,  íeus  iguaes, 
c  levados  de  feu  brio  :  Outra  levado  do  brio  ,  c  do  obfe- 

qyio  ,  acompanhando  ao  Duque  de  Bargança,   Dom  Jay- 
me  na  memorável    expedição    fobre  Azamor.     Em  am- 

bas confeguio  univerfses    aplaufos  de  prudente  ,  e  vale- 
rofo.   Voicou    a  Portugal  ,  e  entregue    aos  empregos  da 
Corte  ,  merecco  as  eilimaçoens ,  e  agrados  dtlRey  Dom 
Manoel  ,  com  tanto  extremo  ,  que  quando    ainda   não 

penteava  cans  ,  o  nomeou  o  mefmo  Rcy  por  feu  Rege- 
dor   das    juftiças  ,    cargo    de  fumma   reputação  t    e  que 

fe   fiava   íó  a  idades  muy  crefeidas  ,  fobre  grandes  caii- 
dades  ;  Mas  nelle    fe  via  ,  e  fe  admirava  íuprida  ,  com 
ventagens  ,   a  falta  dos  annos,  pela  pureza,  e  integridade 
dos  coftumes.  Suaseraõ  trez  máximas  prudcntiííimas,  que 

foraô  muito   celebradas  naquelles  tempos  ,  e  fempre   de- 
viaõ  andar  impreíTas  na  memoria  dos  homens:  Ouvir  Mi/- 
[a  naõ  gafla  tempo  :  Dar  efmola  naõ  empobrece :  Fazer  bemt 
mmea  je  perde.  Seguindo  taõ  acertados  dictames  ,  e  ou- 

tros não  menos  acertados ,  íc  fez  hum  vivo  exemplar  de 
virtuofas  ,  e  generoías  prendas  ,  aííím   no   trato  da  fua 
peííoa,  c  familia  ,  como    na  adminiftração  do  feu  cargo. 
Obfervaníiífirao  dai  fuás  obrigaçoent  ,  era  hum  perenne, 
e  indiípenfavcl  preceito,  para  que  todos  fizeííem  as  foas. 

Dddd  ij  Lm 
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Diaf>.  £m  fca  tempo  ,ncm  houve  falta  nos  Miniftros  ,  nem  quei- 

Al~  xas  noi  litigantes  ,  c  fc  *•  houve  asguma  vez ,  logo  craõ 
promptamcnns  emendadas  ,  e  famfcitas.  Queixavafe- 
lhe  certo  homem,  de  que  hum  Desembargador  lhe  deti- 

nha hum  feito,  havia  dous  mezes  :  Er3Ô  dou»  mtzts  na- 

quellc  tempo  ,  grande  dilação.  Entrando  o  tal  Dezcmbar- 
gador  na  Relação  ,  lhe  perguntou  o  Regedor  ,  fc  tiazia 

o  feito  de  fulano  ?  Refpondcu ,  que  ficava  em  caía.  Ho- 
ra ,  mandado  bufe  ar  (  lhe  diífc  )  ,  e  que  traga  õ  mil  reis 

para  a  parte  fatis fazer  os  gaftos  ,  que  tem  feito  por  caufà 
das  voffas  dilaçoens.  Eraõ  naquelle  tempo  mil  reis  quan- 

tia de  hnportancia  ,  c  logo  o  Dezembatgadcr  a  exhibio, 

juntamente  com  o  feito.  Propondo  fe  a  ElRey  Dom  ]ozò 

III.  que  certo  homem  dava  dez  mil  cruzadas  para  redem- 
pçaõ  dos  catiros  ,  pela  fsbfolviçaõ  de  hum  crime  gi  ave, 
e  medrando  ElRey  inclinar-fe  para  a  propofta  ,  rtfiíiio 

conftantemente  o  Regedor  ,  dizendo :  Se  l '  offa  Alteza  quer 
vender  a  juftiça  por  dinheiro  ,  pòde-o  fazer  ,  cemo  Puna' 
pe  foberano  ,  que  he  ,  porem  naõ  ,  Jtnâo  Joaõ  da  Syíza 
Regedor ,  e  ajjim  lhe  peço  licença  para  dejdt  logo  animar 

o  baftaõ*  ElRey  o  ouvio  com  grande  adorr.br o  ,  e  lhe  ref« 
pondeo  com  igual  benignidade  ,  dizendo  :  Joaõ  da  Syl* 
<va  ,  fazey  o  que  entenderes  ,  que  mais  convém  ao  meu  Jerm 
viço  ,  e  ã  boa  adminiftraçaõ  do  vo(fo  cargo.  Coitava  até  por 

fi  nas  coufas  da  juftiça:  Pedio  a  hum  Efcrivaõ  huma  de- 
vaca  ,  em  que  fe  achava  comprehendido  certo  parente 

feu  :  Reípondeo-lhe  o  Efcrivaõ  :  Senhor  ,  Je  *oJJa  Jenho- 
ria  me  pede  a  devaça  ,  como  Regedor  ,  ahi  a  tem ,  Je  como 
parente  âe  Dom  fulano  ,  naõ  lha  devo  mo/Irar  :  Parou  o 
Regedor  hum  pouco  ,  e  diííe  ;  Tendes  muita  razão  ,  naõ 

a  quero  w.  Aprezentandofe-lhe  huma  provifaõ  de  revií- 
ta  ,  e  pareccndo-lhe  injnfta,  naõ  a  quiz  admitir:  Repli* 

cavaõ-!he  ,  que  aílim  o  ju'gara  ceito  Miniílro  ,  que  era 
homem  de  muitas  letras  ,  mas  notoriamente  conhecido 

por  Chnftaõ  novo  :  Reípondeu  :  Deixay  ,  que  e(Je  ho- 
mem ,  fe  lhe  meterem  o  Credo  na  maâ ,  ha  de  dizer  t  que 

he  cafo  de  revifla.  Chamavaõ-lhe  ,  como  por  amonoma- 
zia  ,  o  Regedor  ,  e  elle  fc  prezava  muito  dtfte  titulo, 
por  fer  de  grande  authoridade  ,  e  muito  mais  por  trazer 

Con- 
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toníígo    a  admioiílraçaõ    da  jwftiça  ,    cm  beneficio    doDiao. 

commum.  Diífc-lhc  hum  dia  o  Píiocipe  Dom  Joaô,   §•'., . .'• 
Jho  dclRey    Dom  Joaõ  III.    JoaÕ  da  Syfoà  ,  dizem-me , 
que  tendei  feito  huma  honorifica  Capella    em  SaÕ  Marcos 

dê  Coimbra.    Refentio-fe  o  bom  velho  de  o  Principe  lhe 
faltar  com  o  titulo  coítumado  ,  c  refpondeu:  Senhor ,  pa- 

ra hum  Fidalgo  razo  ,  que  rtaõ  tem  Dom  ,  qualquer  coufa 
he  muito.  Teve  ditos  muy  galantes  ,  c  generofos.    Hindo 

hum  dia  depois  de  jantar  ,  fallar  a  F.IRey  ,  vio  ,  que  fa- 

hia  hum  Fidafgo  ,  chamado  de  alcunha  o  Avicena  ,  e  que 
encrava  ootro  chamado  o  Bacalhao  ,  que    fe  deteve  mui- 

to;  Entrou  o  Regedor  enfadado  de  tanto  efperar  ,  c  d;fle 

a  EiRty :  Senhor  ,fe  A\icena  diffe  a  Fcjfa  Alteza ,  que  de- 
pois  de  jantar  era  bom  tanto  bacalhao  ,  he  hum  ignorante  das 
regras  da  Medicina  ;  Teve  dclle  certo  Fidalgo  ,  não  (ey 

que   queixa,  e  contando-lhe  ,   que  o  tal  Fidalgo  dizia, 
cm  tom  de  ameaço  :  Que  ainda  tinha  cm  fua  caía  a  lan« 

ça,com  que  f.*us  antepa (fados  haviaõ  morto  muitos  Meu. 
tos  em  Africa  •  Reípondeu  :   Dizey  a  Dom  fulano ,   que  fe 
a  lança  fora  fua  ,   entaò  entendei  ia  eu }  que  eile  f aliava  de» 
veras.   Unindo  ás  gentilezas  de  Cavalleiro  as  máximas  de 

bom  Chrirtaõ  ,  trazia  muito  na  memoria  os  efpaços  im- 
menfos  da  eternidade  ,  os  perigos  da  vida  ,  e  os  rigores 
da  conta  ,  e  regulava  os  feus  procedimentos  30  compaíío 
de  tão  importantes  confideraçoens.    Muitos  annoi,  antes 

da  morte,  fez  erigir  huma  fumptuofa  Capella  para  íeu  en- 
terro,   no  Moftciro  de  Saô   Marcos,  de  Religiolos  de  Saõ 

]cronymo  ,   junto  a  Coimbra.    Falccco  nefte  dia  anno  de 
l55h 

V. 

^~T  O  mefmo  dia,  anno  de  1 589.  difeorria  vitoriofocom 
sj  huma  poderofa  Armada  ,  Thomé  de  Soofa  Coutinho, 

pelos  mares  de  Melinde,  caftigando  os  Reys  daquella  cof  vcrêiro.6' 
ta,  que  fe  haviaõ  folevado  contra  osPort»gu<zcs,  na  con-^rz^dc 
fiança  das  armas  do  Coifado  Mir  Alcbec,  como  em  ootraiNVfte 

partes  dizemos.  Hum  dos  Reys  ,    qoc  por  faas  trayçoens^í^ 
merecia  mais  os  golpes  do  nolfo  ferro  ,  era  o  de  Lamo. 

Chegou 
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Dia6.  Chegou  ao  mefmo  porto  a  Armada  ,  e  clperava  Tbomê 
p,  ,  deSoufa,quc  o  Rey  ovicííe  viíuar  a  clia  ,  como  era  coftu- 

medos  Rcys  daquella  cofta  ,  tributários  a  EiRey  de  Portu- 
gai.  Mas  efte  ,  que  íe  (achava  Reo  de  grandes  crimes ,  c 
temia  fer  caftigado  por  elles  ,  detinha-fe  cem  affeótados 
pretextos,  efpcrando  do  beneficio  do  tempo  alguma  aco- 

modação mais  fuavedafaa  peííoa,  c  foituna,  Entaõ  fe  of- 
fereceu  Dom  Bernardo  Coutinho,  Cavalieiro  illuíhiííimo 

da  antiga  caía  de  Marialva,  a  trazer  a  EIRcy  prezo  à  pre- 
zença  do  Capitão.  Pareceu  mais  delírio  ,  que  acerto,  hu- 
matai  promeíía,  com  tae$  circunftancias:  Porque  EIRey 

fe  achava  nomeyo  denumerofos  eíquadroens  de  (tus  iaí- 
fallos,  com  animo  derefiftir  a  todo  o  poder  dos  Portoguc- 
zes,  íe  intentaííem  fazer  alguma  operação  em  fua  críenía. 
Sahio, porem  ,  D.Bernardo  a  terra  ,  com  hum  fo  criado, 
e  as  armas  ordinárias ,  e  entrando  na  Cidade  ,  foppoz  >  que 
tinha  com  EIRey  negocio  de  importância,  e  fendo  leva- 

do à  fua  prefença  ,  lhe  lançou  01  braços  ,  e  o  teve  mão 
fortemente,  c  arrancando  de  hum  punhal ,  ihediffe  :j£«tf 
fe  acomodaffe  a  htr  ao  Capitai  mor ,  e  a  mandar  aos  /eus ,  que 
nenhum  fe  meneaffe  $  Efe  nao  ,  que  ao  menor  aceno  ,  que  fi" 
zefje ,  ou  ao  movimento  menor ,  que fizeffem  os/eus,  o  cozia 
a  punhaladas.  Ficou  otriíte  Rey  taõ  peituíbsdo  ,  e  me- 

di ozo,e  os  íeus  taõ  atalhados  ,c  íuípenfos ,  quefem.  a  menor 
contradição  fe  deixou  levar  naquella  forma  ,  até  a  Capi- 

tania, onde  foi  geral  oefpanto,  eoaplauío  de  huroa  ac- 
ção taõ  eftupenda ,  e  taõ  rara ,  e  mais  verdadeira  ,  que  ve- 

rollmel. 

vi. 
NEÍle  dia,anno  de  13  42.  nafceo  a  TnfmteDona  Ma- 

ria ,  filha  do  Infante  Dom  Pedro  ,  depois  Rey  de 

Portugal,  e  de  fua  mulher  ,  a  Infante  Dona  Confiança- 
?.  de  Fe.  Cazou  com  Dom   Fernando  ,  Infante  de  Aragaõ  ,  Mar- 

vcrciro.       fz  (jft  fortofa  no  anno  de  1354.  como  dizemos  em  ou« tro  dia. 

VII. 
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VII  de Abril. 

NO  CcngreiTo  da  Paz  Geral,  que  fe  fez  na  Cidade  de 
Utrech  ,  a  que  concorrerão  os  Miniftros  de  todas  as 

Potencias  bclligerant.cs  da  Europa  $  os  Embaxadores ,  e  Ple- 
nipotenciários de  Portugal  ,  o  Conde  de  Tarouca,  e  Dom 

Luiz  da  Cunha,  cora  o  Duque  de  Oííuna,Francifco  Maria 
de  Paula  Telles  Giron ,  Embaxador  ,  e  Plenipotenciário 

delRey  Catholico  Filippe  V.  concluirão  os  tratados  de  Paz 

da  Corte  de  Portugal  com  a  de  Hefpanha  j  e  depois  de  fe- 
rem ratificados  ,  e  aííinados  por  EIRey  de  Portugal  ,  e  El- 

Rey  Catholico  ,  no  anno  de  171  j.  ncfte  dia  ,  em  que  ef- 
tamos ,  íc  publicou  a  Paz  pelos  Reys  de  Armas  nas  Praças 

principaes  de  Lisboa  com  a  folemnidade  coftumada;  t  co- 
meçou logo  a  correr  o  trato ,  e  comercio  entre  os  vaííal- 

los  de  kuma ,  e  outra  Coroa. 

SÉTIMO    DE    ABRIL. 

I.  Ar  cari  co>  Arcebifpo  de  Braga, 

II.  Parte  para  a  Índia  Saò~  tranctfto  Xawer. 
III.  Primeira  tresladaçao  de  Santo  António. 
IV.  De/cobre  Vafco  da  Gama  a  Ctdade  de  Mombaça. 
V.  0  famofo  António  da  Syfaeira. 

I. 

l\  RCARICO,  Arcebifpo  de  Braga  ,  Varaõ  don- 
tiflimo  ,  como  tal  fe  oppoz  a  Eiipando  ,  Arcebif- 

po de  Toledo  ,  que  começava  a  renovar,  e  in- 
troduzir em  Hefpanha  os  erros  de  Neítorio  ; 

Ao  mefmo  fim  convocou  Concilio  em  Braga, 
c  comprovou  com  taõ  efíicazes  ,  e  concludentes  razoens 
os  dogmas  da  verdaJeira  Fé  ,  que  Elipando  deu  as  mãos, 
e  logo  públicos  finaes  de  arrependimento  :  Morreu  Ar- 
caríco  em  longa  veihice  ,  ndtc  dia  ,  anno  de  810.  dei- xando 
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Dia  7.  xando  illuftrc  memoria  de  fuás  grandes   letras  ,    e  vir- cle     tudes. 
Abril.  TT 

NOmefmo  dÍ2,anno  dei  541.  pardo  de  Lisboa  para 
a  índia  Saõ  Francifco  Xavier ,  em  companhia  de  Mar- 

tim  AíFonfo  de  Soufa  ,  Governador  daquelle  Eftado  j  E  de 
huma  fó  vez  pagou  o  occazo  ,  com  grandes  ventagens  os 
benefícios,  que  deve  ao  Oriente,  por  lhe  mandar  o  Sol  to- 

dos os  dias:  pois  nefte  caminhou  para  lá  outro  Sol  de  esfe- 
ra mais  alta ,  de  mais  luzidos  refplendores  ,de  mais  benignas 

influencias. 

iii. 

"^J  Efte  dia  ,  anno  de  1 263.  fe  tresladou  a  primeira  vez  o ■*»^  corpo  de  Santo  António,  empenhando-feem  luzidas, 
e  mageftofas  feftas,  a  nobilifíima  Cidade  de  Pádua.  Aííif- 
tio,  e  auchorizou  aquelle  a&o  o  Seráfico  Doutor  da  Igre- 

ja Saõ  Boaventura,  Geial,  que  entaõ  era  da  Sagrada  Reli- 
gião dos  Menores.  Achou-fe  o  corpo  desfeito  ,  mas  a  lin- 

goa  incorrupta,  cuja  vi/ta  renovou  nos  circundantes  as  la- 
grimas, e  as  admiraçoens  ,  que  o  Santo  Doutor  acompa^ 

nhou[  tomando-a  nas  mãos  ]  com  aquelle  decantado  elo- 

gio, que  começa:  (?'  língua  benedtfáa.  Refpirava  (  e  refpira 
ainda  hoje  )  o  fepulchro  do  Santo  huma  fragancia  celef- 
tial  ,  mais  fubida,  que  todas  as  da  terra,  e  derivada  ,  fem 
duvida,  daquelles  jardins,  onde  as  flores  faõ  Angélicas  na 
fuavidade,  perpetuas  na  duração. 

IV. 

N Omeímodia,  em  Sábado  de  Ramos,  anno  de  1498. 

chegou  Vafco  da  Gama  a  lançar  ferro  na  barra  da  Ci- 
dade de  Mombaça  ,  com  intento  de  entrar  nella  ao  rom- 

per dâ  menha  feguinte ,  induzido  ,  e  enganado  pelos  Mou- 
ros de  Moçambique  ,  que  lhe  perfuadirão  haver  alli  naó  io 

pilotos,  que  o  conduziflem  à  Índia,  mas  grande  numero 

de  Chriítãos,  de  que  affirmavão ,  que  a  Cidade  era  habita- da: 
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f  da  ;  Tado  ifto  a  fim  ,  de  que  os  Portaguezcs ,  encerrados  ̂ ia  7» 

no  porto  ,  foííem  impiovifamente  acometidos  das  armas  ..  e. 
daqaelle  Rey  ,  o  mais  poderofo  entre  os  circunvifinhos  $ 

Mas  Deos,  que  encaminhava  as  coufas  aos  fins  da  exalta- 
ção do  feu  nome  ,  e  gloria  da  fua  Fè,  difpoz  ,  que  a  traição 

dos  Mouros  foííe  delcuberta  por  modo  extraordinário  ;  Ao 
entrar  daquella  noite ,   forãa  os  noiTos  navios  defeahindo 
com  o  pezo  das  agoas  íobre  hum  banco  de  área  $  Para  fe 

evitar  cite  dano,  b;ádoa  o  Capitão,  bradou  o  Piloto,  bra- 
darão os  marinheiros ,  e  houve  aquelia  revolta  ,  que  fe  cof- 

tuma  experimentar  em  cafos  femelhantes.    Eftavão  alguns 

M>uros  nos  navios,  mcftrando-fc  coefideriret,   c  anigoi 

dos  Portugu;zes ,  para  os  meterem  cm  confiança,  c  faci- 
litarem a  traição,  que  maquinavaoj   E  vendo  ,  c  ouvindo 

tanta  bulha,  e  eftrondo  ,   acuzados  da  lua  própria  culpa, 

entenderão  ,  que  craó  defeubertos ,  e  furtiva,  e  velozmen- 
te íe  precipitarão  ás  ondas ,  e  nadando  fugirão  para  terra. 

Conheceo-fe  entaó  oengano,  eevitou-fe,   paffando  a  fro- 
taa^Msrliode.    Era  Mombaça  ,  naquelles  tempos ,   huma  Ci- 

dade p  jpalofa  ,  fituada  em  hum  alto  fobre  o  mar;   Conf- 
iava de  nobí  es  edifícios  ,  comjancllas,  e  eirados  ao  modo 

de  Europ..  •   O  ílo  Rcy  era  o  mais  podeiofo  daquvíla  coda. 

v. 
ANtonio  da  Sylveirade  Menezes,  Cavalleiro  em  fan- 

gue  das  primeiras  calidadci  de  Portugal ,  em  acçoens 
dos  primeiros  heroes  do  Mundo.  Na  flor  da  idade  ,  paliou 

à  índia  por  Capitão  de  huma  Náo,  cm  companhia  de  Vaf- 
co  da  Gama  ,  na  fegunda  viagem,  que  fez  áquelle  Eita- 
do  ;  Governou  as  piincipaes  praças  delle,  Goa,  Chaul ,  c 
Dio.  Entrou  ,  e  dcftruhio  á  força  de  armas  muitas  Cida» 

des,  c  nobres  povoaçoens  de  Príncipes  inimigos  :  Livrou 

de  hum  extremo  perigo  a  Fortaleza  de  Chaul  ,-  Acompa- 
nhou ,  em  outras  grandes  emprezas ,  a  feu  cunhado  o  gran- 

de Nano  da  Cunha  j  Em  todas ,  ou  foi  a  nwyor ,  ou  gran- 
de parte,  o  feu  valor,  o  feu  brio,  a  fua  prudência,  a  íua 

actividade,  a  lua  refolnção.  Sobrefahio,  porém, com  roa- 
ravilhofai  ,    e  cftupendas  ventageas  ,    no  celebradifíímo 

Ecec  cerco 
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Dia  7.    cerco  de  Dio  ,   onde  obron  taõ  raras ,  e  taõ  novas  maravi. 

. ,  '.,  Ih.is  de  valor  ,  que  excedem  toda  a  aVhnifaçaõ.  Com  icif- 
centos  Portogoezei  ,  depois  com  duzentos  ecincornta,  c 

finalmente,  com  quarenta  ,  defendeu  aquella  fòi-tali  2»  ,  a 
hum  poderofiífimo  Exercito  por  terra  ,  c  a  hum  a  Armada! 

por  mar  também  poderofi.íima.  V10  fe  em  quaii  extrema 
falta  de  muniçoen*  ,  c  viveres  ,  os  muros  quafi  de  todo 

arruinados,  as  armas  rotas,  as  doenças  cortavaõ  por  mui- 
tas vidas,  os  aiTalto»  repetidos,  cada  noite,  e  dia,  mui- 
tas vezes  ,  as  minas,  e  barerias  ,  por  todas  as  punes,  la- 

borando ,  naquellas ,  muitos  mil  gaftadores  ,  c  neftas  , 

cento,  e  ti  inta  canhoens ,  muitos  de  taõ  eftupenda  gran- 
deza ,  que  deípediaõ  bala  de  noventa  livras.  Mjs  nada 

bailou  a  contratar  os  ânimos  daquelies  nobilitámos  de  fen- 

fores,  antes  ,  fervindo-ihc  os  peitos  de  muro  ,  revertidos 
de  alento  ínperior,  parecia  cada  hum  huma  nova  ,  e  inex- 

pugnável Fortaleza.  Em  todos  influia  generoíos  brios  o  iucíi» 

to  Sylveira ,  cnofVando  nos  mayores  perigos,  o  mayor  enfor- 
co, nas  mayores  perturbaçoens  a  mayor  íereoidade,e  na  ma- 
yor deleíperaçaõ  a  mayor  firmeza  ,  fempre  com  fcmblante 

alegre,  com  animo  confiante,  em  inccíían  te  vigia,  mandan- 
do, e  pelejando  ao  meímo  tempo,  correndo  as  eítancias  em 

perpetuo  giro  ,  poz  finalmente  em  vergonhofa  fugida  aos 
dous  exércitos  de  Turcos,  e  Guzarates ,  e  cm  igual  admi- 

ração, e  terror,  a  todos  os  Principes  da  Azia,  que  efpe- 
ravão  o  fuccelXo  alvoroçados  ,  c  o  ouvirão  atónitos.  Paf- 
íarão  á  Europa  eftas  noticias  ,  e  naõ  houve  gente  ,  em 

que  não  foíTcua  também  iguaes  os  afíombros,  c  osaplau- 
fos  de  huma  vitoria  tão  iníigne.  Voltou  António  da  Syl- 
veira  a  Portugal ,  e  tanto  ,  que  ancorou  no  Tejo,  o  foi 
comprimentar  toda  a  Nobreza  da  Corte  ,  e  o  aplandio  o 
povo  daqueila  gram  Cidade  com  alegres  vivas.  EIRey  ,  a 
Rainha  ,  Príncipe  ,  e  Infantes  o  receberão  com  ílngula- 
riílimas  eftimaçoens.  0$  Embaxadorcs  ,  que  fe  achavão 
em  Lisboa  ,  o  toraô  vibrar  a  lua  cala  ,  por  ordem  dos 

feus  foberanoj  ,  e  a  dar-lhe  ,  da  parte  dos  rr.eímos  ,  0$ 
merecidos  louvores,  e  parabéns  jEfpecializou-fe  o  de  Fran- 

ça, que  eotaõ  era  Francifco  1.  Porque  acrelcentou  a  di- 
ligencia de  folicicar  hum  retrato  leu  ,    que  mandou   por em 
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'  era  hama  fala  do  Palácio  Real  de  Pariz  entre  os  Varocn$D«7. 

mais  iníigncs  cm  armas  ,  que  celebrou  a  fama.  Era  de  ̂ e 
mediana  tílatura  ,  mas  por  extremo  forte,  c  robuílo  ,  de 
ereeileoce  juizo  ,  de  engenho  prompto  ,  de  coração  fu- 
blimc  ,  e  de  mãos  iiberaiiílímo.  Efta  nltima  prenda  lhe 
dcfviou  a  honra  de  Governador  da  Índia  ,  em  que  o  no- 

meava EIRey  j  Mas  foubc-lhc  ingerir  a  inveja,  que  feria5 
poucas  todas  as  riquezas  daquelle  Império  para  a  fua  profu- 
zâo  •  Por  eftemodo  perdeu  EiRey  a  gloria  de  dar  hum 
juíto  premio  ,  c  a  índia  a  utilidade  de  hum  grande  Gover- 

nador i  e  tão  grande ,  que  nefte  caio  ,  mais  perden  cila, 
que  ellc.  Faleceo  eíle  famoíb  heroe  Portuguez  neílc  dia , 
anno  de  1547. 

OITAVO   DE  ABRIL. 

I.  Fr.  Aharo  de  Caftro. 
II.  Ga/par  de  Robles. 
III.  ABo  celebre  em  Lisboa ,  Reynando  EIRey  D.  Manoel» 
I V.  Nafct  Filtppe  IV.  de  Caflella  ,  e  III.  de  Portugal. 
V.  Ter  cetra  vitoria  de  D  Chrtflovaõ  da  Gama. 
VI.  Dom  Leontz  Pereira. 

VII»   Padre  Leão  Henriques. 

1. 

REY   Álvaro  de  Cailro ,  irrnaõ  de  Dona  Ignez 
de  Caftro ,  fendo  da  primeira  Nobreza  de  Caí- 
tella,  e  Portugal,   meteu  debaixo  dos  pés  to- 

das as  vaidades  da  terra  ,  e  vcftio  o  habito  da 

esclarecida  Religião  daSantiííima  Trindade, 
onde  floreceu  cm  viitudes,   c  retirado  ao  feu  Convento  de 
Cintra  ,  viveo  trinta  e  fete  annos  reclufo  em  huma  Ermi- 

da,  em  peiennes  exercícios  de  penitencia ,  e  oraçaõ  :  Fa- 
leceo dicolamentc  ncíle  dia,  anno  de  14 j 5» 

Eeee  ij  H. 
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GAfpar  de  Robles,  foldado  Porfnguez  (como  affir- 
maõ  os  Eícritores  da  gucira  de  Flaudes  )  militou 

maicox  annos  nas  mefinas  guerras  ,  e  na  eleola  do  Prín- 

cipe Alexandre  Farnezio,  de  quem  logrou  ílnguiariíTimas 
eftimaçoens  ,  e  da  Princtza  de  Parma  Margarida  ,  mãy 
do  mefmo  Alexandre  ;  Por  feus  grandes  feicos  chegou  a 
ícr  do  confelho  do  Eftado  ,  e  fenhor  de  Bigle  ,  e  a  cecu» 

parosmayores  pòftos,  dando  em  todos  maravilhofas  pro- 
vas de  valor,  edifciplina  militar.  Em  todas  asemprezas 

t  vitorias  daqueile  Príncipe,  [  qae  foraõ  muitas)  íc  achou 
de  forte  ,  que  podemos  dizer  dcfte  novo  Epaminondas : 
Que  nenhuma  coufa  grande  obrou  Alexandre  fem  clíe: 

Elle  muitas  fem  Alexandre,-  Até  que,  na  noite  dçftc  dia 

anno  de  i  y  3  y.' lhe  fobreveyo  a  morte  no  celebradiííimo 
cerco  de  Antuérpia  ,  qmndo  os  daquella  nobre  Cidade 
intentarão  romper  com  eftupendas  maquinas  de  fooo  a 

ponte  ,  que  o  Farnezio  lançara  íobre  o  rio  Schclda  •  E 
pofto  que  não  confeguirao  o  eíFeito  principal  ,  caufajão 
grande  deftroço  ,  e  mortandade  nos  Catholicos ,  entre  os 
qnaes  foi  fentida  ílngularmentc  a  perda  do  noíTo  infigne 
Portugacz,  cujo  corpo  cobrirão  as  ruínas,  que  produzio 
aquelle  horrível  incêndio,  e  terremoto,  e  foi  tirado  del- 

ias ,  alguns  mezes  depois  ,  e  fepultado  com  graode  pom- 
pa na  Igreja  CatheJral  de  Antuérpia,  rendida  já  a  Cida- 
de ao  valor  ,  c  porfia  dos  agrclTorcs. 

m. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  iyi6\  armou  EÍRey  Dom 
Manoel  CavaHeiros  (  a  ufo  daquelle  tempo)  a  trez 
nobres  Polacos  ,  qae  fó  a  eílc  fim  vi  tf  a  6  a  Portu- 

gal, pia  fama,  que  corria  em  toda  a  parte,  das  famo- 
fas  emprezas ,  e  vitoriai  do  melmo  Rey  ,  o  qual  deferin» 
do  benignamente  ao*  feus  rogos,  ordenou  ,  que  íe  fizef- 
fe  o  ado  na  igreja  de  Saõ  Juhaõ  de  Liiboa,  onde  aíTif- UÚ 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  5*9 
tio  toda  a  nobreza,  que  fe  achava  na  Corte.  Càlçou-ihc  Dia  Su- 

as eíporai  Dom  Nuno  Manoel  ,  Guarda  mor  delRcy,  c  Ai^Sft 
Almotacé  mòr.  Acrecentou  EIRcy  fobre  efta  honra, mui- 

to grandiofas  mercez  ,  com  que  01  nobres  Eftrangeiros 

voltarão  para  as  fuás  terras  ,  confeííando  ,  que  era  mui- 
to mayor  a  grandeza  do  noíío  Rcy  ,  do  que  a  fama  pu« 

blicava. 

IV. 

NOmefmo  dia  ,  cm  fexta  feira  Santa,  anno  de  iríoyj 
naíceu  em  Valhadolid  o  Príncipe  Dom  Filippe  ,  de- 

pois Rcy  IV.  do  nome  em  Caftella,  e  III.  em  Portugal. 
Nafceu  na  hora,  que  fe  celebrava  o  Oíficio,  a  que  chama- 

mos vulgarmente  das  trevas. 

v. 
COnvalecido  ElRcy    de  Zcila  da  ferida  ,  que   pouco§ 

diai  antes  recebera  [  como  já  diííemo» )  ,  e  reforça-  I-tjcAbi 
do  com  numeroías  tropas  o  Teu  exercito,   tratou  de  rede- 

mir ,   e  vingar  oerte  dia,   oo  mefmo  anno  de  1 541.   a  re- 
putação do  icu  nome  ,   e  o  cítrago  dos  feus.     Vinha   cm 

hum  andor  ,   ou  liteira  deícoberta  ,   por  não  poder  ainda 
montar  acavallo  ,   e  vinha  cheyo  de  nova  confiança  por 
trazer  agora  hum  grande  foccorro  de  cavallos  Turccs,  cu- 

jo Capitão  brazonava,   e  prometia  a  deftruiçaõ  dosChrií- 
tãos   aos  primeiros   golpes  dos  Teus  alfanges.    Atacarsõ  a 
batalha  os  mefmos  Turcos ,  que  marchavaõ  na  frente,  c 
baralhando-íe  com  osnoííos,   fe  travou  hum  horrendo, 
e  perigoio  confliCto.   Carregou  EIRey  cem  todo  o  fee  po- 

der ,  carregou    com  o  Teu  Dom   Chriítovaô  ,  c  pez-ic  a 
coufa  aos  últimos  extremos.    Laborava  o  fogo  ,   Uborava 

o  ferro  ,   vagavaô  ,  fem  reparo  ,   por  todas  as  partes  ,  Mar- 
te ,   e   a  morte  j   Corriaô    rios   de  íanguc  dos  corpos  dos 

defpedaçados  ,   o  turno  cegava  os  olhos  ,   os  brados  atroa- 
vaõ  os  ouvidos,  tudo  era  horror  ,  tudo    eíhago  ,    tudo 
conruzaò,   tudoruina:   ElUvc  indeciza  a  fortuna  poi  mui- 

tas 

it. 
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Pia  8.  ta$  horas ,  até  que,  namorada  do  valor ,  fc  declarou  pa« 
al  m  tcntcmcntc  a  favor  dos  Portuguezes,  os  qnaes  degolan- 

do inteiramente  o  cfquadraõ  dos  Turcos,  infundirão  nos 
Mouros  tanto  medo  ,  que  íem  attenderem  às  vozes  do 

Teu  Rey  ,  que  os  animava  com  vozes,  e  eom  exemplos, 

fe  encomendarão  â  ligeireza  dos  pés  ,  menos  os  que  fi- 
carão eftendidos  na  campanha,  que  foraõ  em  grande  nu- 

mero. Tomou  EIRey  o  meímo  caminho  muito  a  feu  pe- 
zar,  e  cftc  era  o  dia,  cm  que  os  Portuguezcs  o  colhiaõ 

fem  duvida  às  mãos,  a  terem  mais  cavallaria,  com  que  o 

pudeííem  feguir.  Cuítoti-nos  efta  gloriofa  viòtoria  oito 
mortos  *  e  fincoenta  e  trez  feridos. 

VI. 

2,0 

neiro 

l$.dt vereiro. 

Om  Leoniz  Pereira,  Cavalleiro  nobiliflímo  cm  fan- 

gue  ,  e  cm  acçoens,  foi  fiiho  de  Dom  Manoel  Pe- 
reira Forjaz  III.  Conde  da  Feira.  PaíTou  à  índia  ,  onde 

militou  largos  annos ,  c  íc  achou  nas  mayores ,  c  mais  pe- 

rigofas  emprezas  daqtiellc  tempo  ,  dando  fempre  clariííi- 
mas  provas  de  hum  generofo  ,edeftemido  coração.  Subio 
ao  eminente  cargo  de  Capitão  de  Malaca  ,  onde  obrou 

ro.  *"(  como  cm  outros  lugares  dizemos  )  infignes  gentilezas 
Líá!,fe"cai  armas  >  com  maravilhofa  reputação  íua  ,  e  do  Efta- 

do.  Mas  o  feu  mayor  timbre  ,  e  o  realce  mayor  da  fua 

peííoa  ,  foi  a  acçaõ  ,  que  agora  diremos.  Entrando  em 
hnma  Igreja  de  Goa  ,  cm  dia  de  grande  concurío  ,  te- 

ve ,  naõ  íey  que  leve  encontro  com  hum  foldado  ordi- 
nário j  Efte  ,  que  fem  duvida  eftava  fora  de  fi  ,  levan- 

tou a  maõ  ,  e  den-lhe  huma  grande  bofetada.  Arrancou 
Dom  Leoniz  ,  c  fegurando  ao  agreflor  com  a  maõ  eíquer- 
da  ,  hiaacozelloa  punhaladas  *  No  rreímo  ponto  íe  le- 

vantava a  Hoftia  ceníagrada  em  hum  altar  fronteiro:  Va- 

leo-íe  o  miJcravel  homem  de  raõ  boa  occafiaõ  ,  c  pedio- 
Ihe  j  §hie  por  amor  daquelle  Senhor  lhe  perdoajfe.  Cazo 
verdadeiramente  eílnpendo  ,  e  à  primeira  viíta  incrivcl! 
Parou  Dom  Leoniz  hum  pouco  ,  c  reprimindo  o  vehc- 
mentiííimo  ardor,  que  oexcirava  à  vingança  ,  recolhendo 

o  punhal  na  bainha,  c dizendo  :  Effe  Senhor  te  valha,  pal- 
iou 
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fou  adiante  ,  fem  outra  dcmonftração.   Prcze*fe  muito  cm-  D'3  ° 
bora  Itália  de  oatra  acçaõ  femelhante  cm  hum  dos  mais  . .  Át: 
iníignci  do$  feoi  filhos ;    Mascoufeííe,  que  Portugal  nsô 

tem  inveja  a  alguma  das  outras  naçoens  ,   em  ftitos  me- 
m  oráveis  ,   e  excellentes.   Hum  Cavallejro  nobiliíTnno  ,  e 

íummamcnte  d.ítemido  ,  e  briofo  ,   ofFendido  na  íua   pro- 

via peííoa ;   por  hum  homem  vil  ,  com  a  mayor  das  in- 
jurias, tanto  Tem  cauía,  e  em  hum  lugar  taõ  publico  ;   E 

todavia,  deter,  c  conter  a  ira  em  obfequio  da  Divina  Ma- 

gJtade  ,  acçaõ  foi ,  que  excedeu  íem  controveríia  ,  a  quan- 
tas deíVí  género  cdebrarão  os  antigos:   Porque  em  nenhu- 
ma outra  ,  íe  achaõ  juntas  tantas ,  e  taõ  fortes  circuníl  an- 

ciãs.   Merecia  ,  por  certo  ,  perpetuar-fe  em  laminas  de  ou- 
ro nos  Templos  da  Chriftandade.   Agora  fim,   que  Coufe- 

guio  Dom  Lconiz  a  mayor  vitoria  ,e  mais  illuíire,  do  que 
a  coní  guida  em  Malaca  no  dcíiroço  de  muitos   mil   in- 

fiéis:    Li,  venecuos  a  elles ;   Cá  venceis- fe  gloiiníámente 
a  íl.    Ailudindo  a  huma  ,  e  outra  vitoria ,  cantou  dcilt  o  nol- 

ío  Virgílio  na  quarta  das  íuas  tlegias. 

/Illt  taes  provas  fez  de  Cavalleiro , 

E  de  Chrijtaõ  magnânimo  ,  e  ff-puro  , 
£hie  a  fi  mefmo  venceu  por  derradeiro. 

Faleceu  em  Goa  nefte  dia,  anno  de  i  579.  Naõ  lhe  ne- 

garia (  podemos  crer  piamente  )  a  Mageftade  Divina  o 

premio  ,  que  naõ  tem  fim  ,  pois  empenhou  a  lua  pala- 
▼ra  em  publica,  e  irrefragavcl  eíciituía  j  de  que  havia  de 
perdoar  aos  que  perdoaííem  por  lc*  anvoí. 

VII. 

O  Padre  Leaõ  Henriques  ,  da  Companhia  de  JESU, 
foi  Varão  illuftnílimo  em  naíeimento  ,  letras  ,  e 

v mudes.  Naícco  na  Villa  da  Ponte  do  Sol  na  Ilha  da  Ma- 

d  .-ira.  Foi  filho  de  Dom  João  Henriques,  dos  íenhores  das 
Alcáçovas,  e  de  fua  mulher  Dona  Filippa  de  Noronha  ,  dos 
illuílres  Capitães  da  mefma  Ilha.  Nas  Univufidadcs  de  Pa- 

riz,  c  Coimbra  ciludou  Carioacs,eTheologia  na  Compa- Biiia , 
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t       nhia  ,  onde  foi  o  primeiro  Meftrc  de  cafoi  de  condeneis, 

Abril     tttoit°  refpeitado  ,  c  allegado  no  Manual  de  ConfcíTores  do 
ccieberrimo  Doutor  Marfim  de  Afpilcueta  Navano.   O  In- 

fante Cardeal,  c  Inquiridor  Geral  Dom  Henrique  ,  depois 
Rey  de  Portngal ,   o  fez   Deputado  do  Confclho  geral   do 
Santo  Qfficio,  cjne  íervio  muitos  annos,  fem  aceitar  ,   nem 
01  ordenados  ,  nem  as  honras  do  me  imo  lugar  nos  Aclos 

pubiicoi.   Vinte  c  quatro  annos  foi  Confeflor  do  mefrao 
Cardeal  Rey  até  efte  morrer,   e  o  deixou  por  hom  dosfeas 
teftamenteiros.   Governou  com  grande  louvor,  e  edificação 
a  Companhia,  c  temporal ,  eefpiritaalrnente  ailíuftrou>e 
augmentou  muito  noi  lugares ,  que  oceupou  de  Reitor  dos 

Collegios  de  Coimbra, Évora  ,  e  Braga  ;  também  foi  o  pri- 
meiro Reitor  da  Univeríidadc  de  Évora.   Saô  Franciico  de 

Bor  ja  ,  logo  que  o  fizerão  Geral ,  o  f  z  Provincial  da  Com- 
panhia de  Portugal.   Em  Prelado, e fubdito  ,  era  hum  con- 

tinuo exemplo  de  todas  as  virtudes  rcligiolas ,  c  taõ  pontual 
na  mayor  de  todas,  que  dizia  :   Dezejava  fer  muy  devoto  de 
hfiwa  Santa  da  terra  >  que  fe  chama  a  janta  CommumduTle. 
Na  humildade  ,  foi  taõ  heróico,  que  confundio  naõ  íó  a 
foberba  da  cerra  ,  mas  a  do  Inferno  em  muitas  occafioens. 

Portodis,  baftarà  referirmos  huma.   No  Collegio  deCo- 
imbra  vindo  huma  noite  recolher  fe  ao  fen  cobiculo,  achoM 

deitado  na  fua  cama  ao  demónio,  em  figura  de  hum  gran* 
de,  c  medonho  rafeiro.    Nada  fe  intimidou  ,  antes  xJiífe 
ao  demónio;  Deixate  eflarnacama ,  que  melhor  a  mereces , 

que  eii'}  porque  tujó  buma  vez  peccajie ,  e  eu  muitas  offendi  a 
meu  Senhor:  .dizendo  ifto  ,  fe  meteo  debaixo  da  barra  ,  fobre 

a  qual  eílava  o  demónio.  Naõ  pode  tile  fofrer  tal  aclo  de 
humildade ,   e  faltou  da  cama  fugindo,   e  dizendo  com  voz 
humana :  Como  es  humilde  Leam :   Porém  o  Pad*  e  Leam  pa- 

ra o  confundir  íe  foi  atraz  dellc  até  a  porra  ,  repetindo:  Sou 

maisfoberbo,  que  tu.  Teve  lobre  o  demónio  grande  dominio, 
como  íe  experimentou  muitas  vezes.  Na  caridade  naõ  tinha, 
nem  fofria  faltas.   Na  pobreza  do  leu  apozento,  e  no  trato 

da  íua  peíToa ,  havia  muito  que  ver  %  no  pouco  ,  e  no  vil ,  que 
fe  via.   Na  maceração  do  feu  corpo  ,  no  abatimento  pi oprio, 

na  obediência  ,  e  fngeiçac  aos  íuperiores  ,  e  ainda  aos  que  o 
naõ  eraõ ,  foi  egrégio.  Teve  altiííima  contemplação,  em  que 

foi 
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foi  achado  abforto  .  e  extático  moitas  vezes :  e  outras  mui-  Dia  8, 

tas,  fendo  ainda  vivo,  appareceu  em  grandes  diílancias ,  e  A, ae 
terras  remotas  aalgumas  peíToas,  ou  para  confolação  ,  ou 

para  remédio  de  fuás  grandes  aflicçoens,  e  neceílrdades.  Fi- 
nalmente, ate  da  caridade  ,que  teve  em  hir  conf.ffar  no  cár- 

cere do  limoeiro  huns  Francezes  prezos,que  eftavaõ  enfer- 
mos de  doençacontagioía  ,  que  Te  lhe  pegou, fe  lhe  originou 

a  morte  ,  a  qua!  teve  feliciíTima  na  Caza  de  Saõ  Roque  de 
Lisboa,  nefte dia  de  1589.  Não  faltou  quem  eícrcveíTe  com 

temeridade  ,  que  das  mudanças ,  e  fatalidades,  que  eíle  Rey- 
no  teve,  aííim  por  caufa  da  ruina  de EiRcy  DomSebaftiaõ, 
como  da  irrefoluçao  de  EIRey  Dom  Henrique  em  declarar 
o  direito  da  fenhora  Dona  Cathaiina  ,  atribuiflfem  boa  parte 
a  efte  Santo  Varão;  que  fempre  a  eftes  fe  imputaõ  as  alheyas, 

danofas  difpofiçoens,  ainda  que  de  nenhum  modoconcor- 
rão  para  ellas,  porque  à força,  e  a\  cegas,  quer  o  mundo 
que  hajão  concorrido.  A  impoíição  d .1  primeira  parte  ,  por 
íi  mcfma  fe  desfaz,  e  de^rez  femp.e.  A  íegunda  da  irrefolu- 

çao de  EIRey  Dom  Henrique,  não  deixeu  de  haver  por  ella 
naqueile  calamitoío  tempo  ,  muito  boas  razoens ,  das  quaes  u  <j  t 
tocamos  algumas  em  outra  parte. 

neiro. 

Ffff 
NONO 
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Dia   9. 

NONO    DE    ABRIL. 

I.  Fr.  Ftlippe  Dias. 
II.  De/cobre  Vafco  da  Gama  aCtdade  de  Meltnde. 
III.  He  entrada  à  força  àe  armas  a  Ilha  de  Socotorá. 

IV.  Maravilhofo  final  no  Ceo :  Succeffos  de  kuma  poder  oj a  Ar- 
mada :  Noticias  do  Príncipe ,  chamado  P refle  Joaõ. 

V.  Ar r aza  Thome  de  Sou] a  Coutinho  a  Cidade  de  Mandra. 
VI.  Sue  c  ef[os  trágicos  no  Rio  de  Sofá  la. 
VII.  Ignacio  Ferreira. 

1. 

PADRE  Frey  Filippe  Dias ,   Portuguez  ,  da 
fagrada  Ordem  de  Saõ  Francifco,  profeífo  em 
Oftella  na  Província  de  Santiago  :    Eftudou 
em  Salamanca  ,  e  febre  excellente  letrado,  fa- 
hio  famoíiííimo  Piégador.  Naqu< lies  tempos, 

ninguém  o  igualou  na  inte  ligencia  dos  textos  ,   na  liça5 
dos  Santos  Padres ,  na  profundidade  da  Doutrina,  no  vaf- 
to  da  erudição,  e  fobre  tudo  ,   no  fervor  ,   e  efiícacia  do 

efpirito  ,♦   Pregou,  no  cfpaço  de  mais  de  quarenta  annos, 
por  varias  Províncias  da  Europa  ,  e  converteu  infinitas  al- 

mas com  os  feus  Sermoens,  c  ainda  hoje  eftà  pregando, 
e  convertendo  com  os  feus  Scrmonarios  :   Os  primeiros, 
que  com  tile  nome  íahiraõ  a  luz.   Deixou  impreflos  oito. 
Faleceu  nefte  dia  com  fama  de  fantidade  ,  no  anno  de  1 6oo# 

G 
11. 

Uiado ,  fem  duvida,  de  providencia  fuperior ,  o  famo- 
fo  Argonauta  Vafco  da  Gama,  nem  entrou  com  os  fcua 

navios  no  porto  de  Quiloa,  nem  no  de  Mombaça  ,  pofto  que 
pertendeu  tomar  ambos  ;   Defviando-o  de  hum  os  mares , 

que  alli  achou  agitados  de  grande  fúria  $  E  de  outro,  as  trai- 

7.dcAbrii  Çoen$  ̂ os  Mouros,  conhecidas  por  modo  maravilhofo  (co- 

mo 
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mo  pouco  ha  diííemos.  )    Paííou  adiante,    e  encontrando   Dia 9, 

dous  Zambueos  (  embarcaçoens  leves  ,  de  que  fe  uza  naqucl-    /~ 
la  coita)  lhe  deu  caça,e  rendeu  hum  ,  no  quil  vinhão  treze 
Mouros ,  que  o  certificarão  ,  que  a  breve  diftíncia  lhe  de- 

morava a  Cidade  de  Melinde,  cujo  Kty  era  de  branda,  c 
íuave  condição  ,  fiel  com  os  que  bufeavaõ  o  íeu  porto  , 
ao  qual  vinhaõ  muitas  vezes  navios  das  Regioens  htuadas 

entre  o  Indo  ,  e  o  Ganges.   Naõ  podia  haver  mais  ale- 
gres novas  para  o  noíío  Capitão  !   Mandou  logo  lançar 

ferro  diante  do  porto  da  Cidade ,   e  hum  menfageiro  a  EI- 
Rey  ,  que  achou   nelle  tantas  demonftraçoens  de  ííncèta 
benevolência  ,   e  de  oíEciofa  hofpitalidade  ,  que  logo  fe 

ajuftaraõ  as  viftas  entre  o  mefmo  Rey  ,  e  o  noíío  Capi- 
tão, fahindo  efte  da  Capitania,  e  EIRey  da  Cidade  ,com 

tal  proporção  ,  que  fe  encontraííem  [como  fuecedeu  ]  no 

meyo  daquella  diftancia.  E  hia  Vafco  da  Gama,  e  os  prin- 
cipaes  Capitaens ,  e  mais  luzidos  foldados ,  todos  de  ga- 

la ,  ornados  de  ricas  joyas,  e  bizarras  plumas ,  e  todos  os 
outros  adereços,   que  fervem  a  oftent:çaõ  ,   e  mageftade, 
ao  fom  de  grande  numero  de  inftrumentos  marciaes,  e  de 
repetidas  cargas  das  boccas  de  fogo  ,  cujo  eftrepito  era 

para  aquella  gente,  naõ  menos  novo,  que  pavorofo,    EI- 
Rey também  quiz  moftrar,  que  o  era  ,  na  pompa  de  que 

ufou  a  feu  modo.  Veyo  ate  embarcar-íe  metido  em  hum 
andor  aos  hombros  de  quatro  homens  ,  com  cortinas  de 
feda  levantadas  da  parte  do  mar,  cercado  de  infinita  no* 

breza,    e  povo,   todos  de  féfta  ,   e  com  galas  ,  e  inftru- 
mentos muficos   formavaõ   huma  varia  ,   e  alegre  repre- 

zentaÇrtõ.    Entrou   logo   em   hum  Zambuco   com  alguns 

Cavalleiros  principats,  e  no  mefmo  ponto  fe  vio  povoa- 
do aqjelle  mar  de  innumeraveis  embarcaçoens ,  que  tam- 

bém cercavaõ  a  delRey  ,  deixando  fomente  huma  aberta, 

que  olhava  para  os  noííos  navios.   Encontrando-fe  EIRcy, 
e  o  Gama,  fe  empenhou  cada  qual  em  dar  as  mayores  de- 

mónio çoens  de  reciprocas  honras  ,  e  caricias.    Entregou 
Vafco  da  Gama  a  EIRey  os  treze  Mouros,  que  pouco  an- 

tes cativara  ,   lanço  de  que  EIRcy  fe  pagou  íummámente. 
Ailí  fe  ajudarão,  em  que  EIRey  de  Portugal  recebia  ao  de 
Melinde  debaixo  da  íua  protecção  ,  c  de    o  defender  de 

FrTf  ij  feus 
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Dw  9.  feus  inimigos  (  como  fizeraõ  por  muitas  vezes  )  e  que  o 

d<:  de  Meiinde  ficava  vaííallo  dos  mefmos  Reys  com  hum  mo- 
derado tributo  ,  aos  cjuaes  gnardarião  (como  também  fem- 

pre  fizeraõ  )  incorrupta  fidelidade.  Deu  também  EIRey 

ao  Gama  hum  experimentado  Piloto  ,  com  que  poz  glo- 
riofo  remate  ,  àqueila  para  fempre  maravilhofa  navega- 

ção. Eftava  fituada  a  Cidade  de  Meiinde  ,  na  Ilha  do  mef 
mo  nome,  em  hum  plano  eftendido,  e  alegre,  rodeada 

deortas,  palmares,  e  bofques  frutíferos  :  A  povoação 
conftava  de  nobres  edifícios  :  Rica  de  trato,  e  comercio  : 

O  terreno  fértil  de  gados,  e  frutos:  A  gente  de  cor  ba- 
ça ,  e  bem  a  peffoados  :  As  mulheres  eftimadas  por  fer- 

inoías:  Os  veftidos ,  cedas  c  algodão  :  O  Rey  era  Mou- 
ro de  profiífaõ,  e  nafeimento,  e  aííim  os  íeus  Vaífalios: 

Servia-fe  com  grandeza  ,  e  policia  :  Chegou  Vafco  da 
Gama  a  efta  Ilha  nefte  dia,  anno  de  1409. 

iii. 

Efcuberta,  por  Diogo  Fernandes  Pereira,  a  Ilha  de 

Socotorá,  e  conftando,  que  os  naturaes  delia  ado- 
ravão  a  Cruz  ,  e  obfervavão  alguns  ritos  da  Religião  Ca- 
tholica  ,  e  que  viviaó  debaixo  do  dominio ,  e  fogeiçaõ  dos 

Mouros  ,  dezejou  o  piiííimo  Rey  Dom  Manoel  fundar  al- 
li  huma  Fortaleza  ,  com  os  olhos  em  dous  fins  ,  ambos 

relevantes.  O  primeiro  ,  libertar  aquelles  homens  (  que 
tinhaõ  o  nome  de  Chriftaos)  da  eferavidaõ  que  padtciaõ; 

O  fegundo  ,  porque  como  àqueila  Ilha  eftava  fituada  na 
garganta  do  Eftreito  do  Mar  Roxo  ,  cujas  margens  faõ, 
de  huma  parte  a  Perfia,  da  outra  a  Ethiopia  ,  e  Arábia  , 
julgava ,  que  reforçando  o  poder  naquellas  paragens  ,  fe 
firmaria  melhor  no  fenhorio  da  navegação  ,  e  comercio 

de  huma,  e  outra  Regiaõ.  Em  feguimento  deftas  genero- 
fas  idèas  ,  mandou  dous  famofos  Capitaens  ,  Triftaõ  da 
Cunha  ,  e  Affonfo  de  Albuquerque  ,  os  quaes  chegando 
nefte  dia,  anno  de  1508.  a  Socotorá,  acharão  os  Mou* 
ros  dominantes,  e  prevenidos  de  armas,  e  fortificáçoens. 

Mandou-fe  hum  recado  ao  Xeque ,  ou  Governador,  mas 

elle  eftava  bem  fora  de  ouvir  comprimentos ;   Recebeu-o 
com 
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com  arrogância,  e  defprezo.   Nao  tardarão  osncíícs  cm^9- 
faltarem  em  terra  ,   nem  os  inimigo*   em  nos  íahirem  ao  *.   ̂  
encontro.    Travou-fe  hum  rijo  combate.     Diíputavaõ   os 
inimigos  cada   palmo   de  tetra   com  ellreroado  valor  ,   e 
naõ  duvidavaõ  offerecer  as  vidas  aos  ntífos  golpes ,  fópor 

lograrem  os  léus,-   Foraõ,  porém,  cedendo,  mas  fem  vol- 
tarem as  cedas,   e  com  boa  ordem  le  acolherão  á  Forta- 

leza.    A  cjui  foi  muito  mais  furioío  o  conflito  ,   porque 
da  íua    parte  acreicia  a  ventagem  do  lugar  ,   da  nt  ífa  a 
difíicjidade  do  empenho  ,    cm  que  jâ  tftavaõ  reftadas  a 
honra  ,   e  a  reputação.    Montou  Dom  ArTonfo  de  Noro- 

nha,  lobrinho  do  Albuquerque  ,  as  fortifierçoens  inimi- 

gas  por  hum  lado,   eom  féis  companheiros,   fahio-lhe  o 
Xeque  com  oito  ,  e  teve  a  fortuna  de  morrer  honradamen- 

te às  mãos  do  illuftriííimo  Noronha.   Jà  fobiaõ  por  outras 

partes  o  Cunha,  e  o  Albuquerque,  rompendo  por  chuvei» 
ros  de  balas,  e  de  fetas  ,   e  entradi  finalmente  a  Praça, 

naõ  ficou  nella  vivo,  mais,  que  hum  Mouro  ,  que  fe  quiz 
entregar  ao  grilhão  ,  os  outros,  nem  a  partido  das  vidas 

fe  quizeraõ  render,   e  foraõ  paíTados  a  elpada.  Cuftou«nos 
efte  fermofo  feito  íeis  homens.   Acodirão  logo  os  naturaes 

implorando  a  noífa  protecção.     Levantamos  huma  Forta- 
leza ,   de  que  Dom  AíFonlo  ficou  por  Capitão,  com  fuf- 

ficiente  prezidio  ,  mas  dentro  em  poucos  annos  a  larga- 
mos por  fer  a  terra  fummamente  cfteril  ,  e  fummamente 

doentia.   Socotorà  he  huma  Ilha  de  vinte  legoas  de  com- 
prido, e  de  largo  nove  ,  fituada  3  pouca  diftancia  do  mar 

Roxo:   pelo  mryo  a  corta  huma  ferra,  cuja  eminência  vay 
demandar  as  nuvens :   A  terra  he  efteril ,  e  fecca ,  e  ape- 

nas bafta  a  fuftentar  f.us  habitadores ,  os  quaes  faõ  Chtif» 
tios  Jacobitas,   mas  envoltos  em  muitos  erros.   Adoraõ  a 
Ctuz  ,   e  faõ  taõ  devotos  delia,  que  a  trazem  pendente 
fobre  os  peitos,  e  he  o  Orago  dos  lugares  dafua  Oraçaõ. 

Circuncidaõ-fe  ,   e  pagaõ  dizimos  á  Igreja  ,  e  rezaõ  em 
commum  ,  e  tem  feus  jejuns  em  certos  tempos  do  anno. 
Em  tudo  o  mais  faõ  bárbaros ,  e  incultos. 

IV. 



Dia  o. 
de 
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IV. 

P  Elos  annos  de  1510.  cortava  as  ondas  do  Mar  Roxo 

cora  huma  Armada  de  vinte  e  quatro  velas » Diogo  Lo- 
pes de  Sequeira,  Governador ,  queentaõera,  do  Eftado  da 

índia  ,  ena  tarde  deftc  dia  foi  vifta  de  todos  no  corpo  do 

Sol ,  ao  tempo  ,  que  fe  hia  pondo  ,  huma  forma  de  bandei- 
ra, de  cor  negra, e  com  algum  movimento.  A  ateftaçaõ  uni- 

forme de  quantos  olhos  hiaõ  na  Armada  ,  naõ  deu  lugar 

a  que  fe  prefumiííe  feria  erro,  ou  engano  de  alguns.  Via- 
íe  patentemente  o  maravilhofo  íinal  ,  enao  havia  quem  lhe 

atinaííe  com  a  caufa  •  Fizeraõ*fe  vários  juizos,  e  os  mais 
prudentes  o  quizera5  interpretar  a  feliz  annuncio  de  bons 
fucceffos  futuros ,  animada  por  efte  modo  a  gente ,  com 

mais  induftria  ,  que  fundamento,  e  paífada  palavra  por  to- 
dos fe  atroou  àquelle  mar  ,  com  ofom  da  artelharia,  e  dos 

inftrumentos  militares,  por  grande  eípaço.  Não  deixarão 

os  fucceíTos  de  correfponderem  em  grande  parte  à  inter- 

pretação referida.  Saqueou  fe  a  Ilha ,  chamada  Maçuá ,  ain- 
da que  fem  refiftencia  ,  porque  os  leus  moradores  haviaõ 

fugido  anticipadamente  â  fama  ào  noífo  poder.  Entrarão 

também  á  força  de  armas,  e  a  pezar  de  grande  obftina- 
çaõ  dos  inimigos,  a  Ilha,  e Cidade,  chamada  Dalaca  ,  e 

nafobreditade  Maçuá, mandou  purificara  Mefquita  ,fegun- 
do  os  ritos  catholicos ,  e  fe  celebrou  nella  com  grande  ma- 
geftade  ,  e  apparato, o  incruento iacrificio  daMiííaj  E  foi 
eíla  a  primeira  vez,  que  fobre  as  agoas  domar  vermelho, 
teatro  antigamente  das  maravilhas  de  Deos ,  feoíFereceu  á 
publica  adoração  dos  fieis,  a  mayor  das  fuás  maravilhas. 

Chegarão  depois  ao  porto  ,  chamado  Arquico  ,  que  he  do 
Emperador  dos  Abexins  ,  a  cujo  Governador  entregou  o 
noífo  o  Embaxador  Matheus  ,  que  aquelle  Príncipe,  dez 
annos  antes ,  havia  mandado  a  ElRey  Dom  Manoel.  Foi 
memorável  o  modo  defta  entrega.  Expuzeraõ  os  de  Arquico 

as  grandes  expectaçoens  em  que  viviaõ  havia  muitos  annos, 
de  verem  outra  vez  naquellas  terras  hum  Embaxador ,  que  o 
feu  Príncipe  havia  mandado  ás  ultimas  do  occazo  a  hum 

Rey  Chriftao,  cujas  Armadas  agora  conquiftavão  o  Orien- 
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te,  a  quem  fora  dar  conta  da  Chriítandade ,  que  batia  no  Dia  9. 

feu  Império,  e  a  pedir-lhe  foccorro  contra  os  Mouros,  -  ® 
porém,  que  nunca  mais  fouberâo  dolucceíío  da  dita  Pm* 
baxada,nem  do  Embaxador.  Iílo  diziao  chorando  muitas 

lagrimas ,  e  dando  outros  evidentes  finaes  de  dor  ,  e  feoti- 

mento.  Appareceu  então  o  Embaxador  Matheus ,  a  cuja  vil* 
ta  ficarão  admirados,  eíufpeníos,  e  poftrando-fe  logo  aos 
feus  pès ,  elle  os  rec(  beu  nos  braços  ,  e  fe  tratarão  recipro» 
camente  com  terniíTimas  demonítraçoens  de  amor,  e  de 

alegria.  Ao  outro  dia  vieraõ  fete  Rcligiofos  do  Convento, 
chamado  da  Vizrõ,  a!li  vifinho  ,  que  vinhaõ  cheyos  de 
alvoroço  a  verem  o  feu  natural.  Ajuntaraõfe  na  Nào  do 

Governador  todos  os  Sacerdotes,  que  hiaõ  na  Armada  ,  e  re- 
ceberão aos  novos  hofpedes  em  forma  de  prociííaó.  Foi 

cite  hum  a<5to  de  grande  alegria  ,  banhado  em  recipro- 
cas, e  faudofas  lagrimas  ,  na  confideração  de  que  fe  viaõ 

alli  abraçadas,  e  unidas  duas  N^çocns  de  climas  taõ  remo- 
tos, c  ambas  reverentes  ao  nome  de  Chrifto.  Acodio  logo 

ao  rumor  d.  íta  novidade  o  Birnagaes  ,  ou  Governador  da 

terra, em  nome  do  rncfmo  Preíte.  Acompanhavaõ*no  du- 
zentos cavallos  ,  e  dous  mil  Infantes.  Houve  duvidas  fobre 

o  íitio  onde  fe  havia  de  aviftar  com  o  noífo  Governador, 

e  ajuítou-fe  ,  que  na  lingoa  da  agoa,  fintados  ambos  em 
cadeiras,  e  aííiítido  cada  hum  de  certo  numero  dos  f  u.«. 

Aííim  fe  fez  ,  e  foi  cite  outro  aâ:o  digno  de  memoria  per- 

durável ,  porque  alli  fe  ajuftaraõ  amizades,  e  ureis  corref- 
pondencias  entre  ambas  as  coroas ,  em  nome  dos  feu*  Prín- 

cipes ,  o  de  Pottugal  ,  e  o  da  alta  Ethiopia.  E  então  fe 
foube  ,  cem  inteira  formalidade,  quem  era  o  chamado  Pref- 

te  Joaõ  ,  fegredo  ,  que  tanto  defvelo»  aos  noííos  Reys  D. 

]o:ò  II.  c  Dom  Manoel.  Deu-lhe  aquelle  titulo  o  rumor 
falfo  >  c  incerto  do  povo:  Cs  títulos  de  que  elle  nza  ,  efe 
preza,  faõ  os  ffguintes  :  Amado  de  Deos ,  Colunada  Fé, 
Parente  da  EJlirpe  de  Judá  ,  Neto  de  David ,  Filho  de  Sa  - 
lamaõ ,  Ftlho  da  Coluna  de  St  ao  ,  Filho  da  Progénie  de  Jacob, 
filho  da  maõ  de  Marta  ,  &c.  Emperador  da  Grande ,  e 
Alta  Ethiopia  ,&c.  Era  Príncipe  poderoíiííimo:  Domina- 

va em  leífenta  Províncias ,  cada  huma  baftante  a  formar 

hum  grande  Reyno,  mas  pela*  invazoens  dos  Mouros ,  e Turcos , 
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Dia  9.  Tui  cos,  e  outros  inimigos  confinantes,  fe  lhe  eftrcitou  em 

Ah  1  graDc^e  parte  o  Império.  Naõ  tem  Corte  eftavel ,  lenão, 

que  anda  vagando  por  vários  lugares  mais  falmiferos ,  íe- 
gundo  a  Eftaçaõ  do  tempo ,  ou  mais  fortes  nas  occaíioens  de 

guerras,  e  em  fazendo  afTento  cm  qualquer  íitio  ,  fe  vè  le« 
vantada  improvizamente  huma  populoía  Cidade,  com  Pa- 
Jacios  ,  Igrejas,  praças,  c  ruas,  tudo  com  admirável  pro- 

porção ,  e  cómodo  para  os  exercícios  da  vida  humana :  For- 
ma-fe  eíla  maquina  de  tendas  de  campanha  ,  que  trazem 

prevenidas,  em  que  entraõ  muitas  de  ricas ,  e  preciofas  ce- 
das. Os  filhos  dos  Emperadores  [excepto  o  Príncipe  fuc- 

ceííor]  íaõ  levados  defde  meninos  a  humas  ferras  altiííi» 
mas,  que  lhe  fervem  de  prizão,  donde  nunca  mais  fahem, 
laivo  fe  o  fucceífbr  morre  ,  porque  entaô  fe  vay  bulcar  o 
mais  antigo  na  idade,  e  mais  hábil  na  fufliciencia  para 
fueceder  no  Império;  Naquellas  ferras,  ainda  que  vivem 

prezos,  iograõ  todos  os  divertimentos  ,  e  diiicias ,  que  po- 
dem dezejar  :  As  terras  geralmente  íaõ  abundantes  ,  e  o  íe- 

rião  muito  mais ,  fe  feus  habitadores  não  foífem  mais  da- 

dos ao  ócio  ,  que  ao  trabalho  :  Saõ  pretos  de  cor ,  e  pou- 
co políticos  no  feu  trato.  ProfeíTaõ  a  Fé,  c  Ley  de  Chrifto, 

mas  adulterada  com  muitas  íuperftiçocns  Judaicas  ,  e  gentí- 
licas:  AdoraÕ  as  Imagens:  Jejuaõ  a  Quarcfma  :  Ha  entre 

elles  Sacerdotes  feculares,  e  regulares,  e  aílim  Fieiras  de 

varias  Religioens  :  Recebem  Bifpos  do  Patriarca  de  Ale- 
xandria ,  o  qual  he  herege  ,  e  fcifmatico ,  e  elles ,  por  con« 

fequencia  ,  o  faõ  também.  Os  noíTos  Reys  Dom  Ma- 
noel ,  Dom  Joaõ  III.  Dom  Sebaíliaõ  ,  á  ctifta  de  immeníos 

theíouros,e  de  çmpenhadiíTimos  dcfvellos ,  cortando  por 

muitas  conveniências  politicas ,  procurarão  introduzir-lhe, 
e  lhe  introduzirão  com  effeito  Patriarcas,  e  Miílionarios 

Catholicos ,  ao  principio  com  grande  fruto  da  íemente  E- 
vangelica;  Mas  finalmente  pela  falta  dos  mefmos  Reys,e 
mudança  do  Império  Portuguez,e  pela  grande  declinação, 
que  cfte  padeceu  na  Índia  ,  e  fobre  tudo,  pela  protervia, 

e  pertinácia  de  alguns  Emperadores  fortiíTimamente  ata- 
dos aos  feus  erros,  fe  fechou  de  todo  a  porta  à  converfaõ, 

c  ao  comercio  daquellas  vaftiffimai  regioens. 

V. 
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Orria  o  anno  de  1589.  quando  Thomé  de Soufa  Cou- 
tinho, Capitão  mor  de  hnma  Armada,  que  dalndia 

veyo  foccorrer  as  noífas  Praças  da  cofta  de  Melinde  ,  in- 
vadidas entaõ  peios  Turcos,   diícorria  pela  mefma  cofta, 

caftigando  vários  Reys,  ou  Régulos,  que  fe  haviaõ íob- 
levado  contra  os  Portuguczes,   quaes  foraõ  os  de  Momba- 

ça, Pare,   e  Sio  ,  e  outros,   que,  ou  foraõ  degolados,  ou 

trazidos  novamente  âo  jugo  das  nofTas  armas  ,•    Paliou  a 
caftigar   a  Cidade  de  Mandra  ,    que    fe  achava    com  taõ 

groíío  prezidio ,  e  taõ  reforçadas  fortifícaçoens  ,  taõ  aju- 
dadas do  íitio  ,  e  de  todos  os  meyos  da  defença,  que  bra- 

zonavaõ  íeus  moradores ,  dizendo  :  Que  em  Mandra  Jómen- 
te  podta  entrar  o  Sol ;   Mas  com  pouca  dilação  de  tempo 
fe  trocou  Mandra  em  mandria  ,   e  fe  vio  huma  nova  con- 

firmação,  de  que,   os  que  mais  ralhaõ  antes  dos  perigos, 

íaõ  os  que  nelles  menos  obraõ.   Saltarão  em  terra  os  Por- 
tuguczes,  c  fubre  huma  leve  refiílencia  ,  entrarão  a  Ci- 

dade, e  reduzirão  a  cinza  quanto  nella  havia,  havendo-fc 
retirado  nas  azas  de  hum  medrozo  temor  os  moradores  da 

Ilha  para  os  lugares  mais  oceultos  da  mefma,  onde  por 
ventura   o  Sol    naõ   havia  entrado  ,    e  nem  alli   fe  davaõ 

por  feguros  j   Taes  faõ  as  voltas  da  fortuna,   e  taes  os  en- 
ganos de  huma  vã  prezumpçaõ, 

vi. 
SEndo  Capitão  do  Forte  de  Sena ,  nos  rios  de  Sofala, 

pelos  annos  de  1592.  André  de  Santiago,  fuecedeu  , 

que  huma  Naçaõ  de  Cafres,  chamados  Muzimbas,  entra» 
raõ  por  aquellas  terras,  fazendo  cruéis  hoftilidades ,  como 

tragadores  ,  que  craõ  ,  de  carne  humana.  Fortificarão* fe 
em  hum  íi tio  defenfavel ,  receofos  dos  Portuguezes ,  nos 
quaes  fó  podia  achar  oppoíiçaõ  a  corrente  impetuofa  do 
feu  furor  ,e  dal  li  aífaltavaõ  Com  frequentes  furtidas  o  paiz 
circunvizinho.  Defpertaraõ  os  clamores  dos  cafres  ,  noífof 

aliados  ao  Capitão  de  Sena  ,  que  fe  refolveu  a  hir  defalojar 

Gggg  da- 
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Dm  9.  daquelle  íi  tio  aos  Muzimbas,  antes,  que  nelíe  IançarTem 
.,  ..  mayores  raizes,  e  le  fofTem  fazendo  cada  vez  mais  pede- 

rolos ,  e  mais  fjbetbos.  Sahio  com  os  Portuguezes,  que 
havia  no  Forte ,  e  cora  bom  numero  de  negros  ,  mas  ven- 

do, que  era  p  uco  o  feu  poder  para  aquella  empreza  ,  em 
que  achou  mais  diííiculdade  ,  do  que  havia  imaginado  , 
aíTentou  o  feu  arrayal  á  vifta  da  fortificação  oppofta ,  e  fez 
avizo  a  Pedro  Fernandes  de  Chaves,  Capitão  do  Forte  de 
Tete  ,  para  que  o  vieííe  ajudar  contra  o  inimigo  com* 
mum  daqucllas  terras,  cuja  defença  corria  igualmente  por 
conta  de  ambos.  Acodio  o  de  Tete  com  mais  de  cem  ef- 

pingardeiros,  entre  Portuguezes,  e  miftiços  ,  alem  dos 
negros  da  fuás  repartição.  O*  Muzimbas  ,  que  naõ  dor- 

miaõ,  mandarão  eípiar  os  de  Tere  ,  e  fabendo,  que  ca- 
minhavão  à  desfilada,  metidos  em  andores,  por  refguar* 
do  do  Sol,  com  as  armas  entregues  a  léus  eferavos,  def- 
tacaião  do  feu  exercito  hum  bom  troço  de  gente  efcolhi- 

da  ,  e  embofeando-fc  em  hum  mato  efpeço  ,  aguardarão 
aos  Portuguezes ,  c  cahirão  íobre  elles  improvjlamente  com 
tanto  impeto  ,  e  furor  ,  que  a  todos  matarão  ,  íem  ficar 
hum  fó  vivo.  Chegou  logo  tila  noticia  ao  Capitão  de  Se- 

na, e  foi  tal  a  perturbação,  e  defacordo  dos  feus  ,  que 

porias  em  precipitada  fugida  ,  forão  acometidos  do  inimi- 
go ,  e  mortos  quaíi  todos  j  Com  que  vieião  a  morrer  nef- 

te  dia,  cento  e  trinta  Portuguezes,  e  miftiços,  e  os  Ca- 
pitães de  Sena  ,  e  Tete  ,  a  ferro  frio  ,  e  a  mãos  de  Ca- 

fres pouco  menos,  que  brutos,  ainda  que  valentes,  e  fe- 
rozes. Nefta  occafiaõ  morreu  afeteado  o  ?adre  Frey  Ni- 

colao  do  ílozario  da  Ordem  de  Saò  Domingos  ,  por  ícr 

(  como  diziaõ  os  Muzimbas )  o  Cafsis  dos  Chriftaõs. 

VIL 

IGnacio  Ferreira  ,  natural  de  Fonte  Arcada  ,  Douror 

em  Leis  ,  Collegial  do  Collegio  Real  de  Saõ  Paulo, 

Dezembargador  do  Porto,  e  da  Cafa  da  Suplicação  ,  De- 

putado da  Meza  da  Conciencia  ,  Chanceller  das  Ordens 

militares ,  Dezembargudor  do  Paço  :  foy  Miniírro  de  gran- 

de juftíça  ,  charidade  ,  c  penitencia.   Vtndo-fe  viuvo  ,  per- 
tendeo 
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tcndco  com  grande  inftancia  o  habito  de  Donato  deCat-Diaó^ 

melitas  DcfcSços,  c  também  o  da  Província  dos  Arrabi- jjfà 
dos,  que  prudentemente  lhe  negarão  os  prelados  daqucllas 

íagradaa,  e  reformadas  religioens  ,  por  naõ  perjudicarem 
a  Republica,  e  a  pobreza  ,  com  a  falta  de  tão  ioíigop 
miniftro  ,  e  bemfritor.  Porém  da  fua  cala  f-Z  Convento, 

<rm  que  exeicitava  com  perfeição  muitas  virtudes  religio- 

ias  ,  principalmente  a  da  mifencordia  com  os  pobres^ 

que  íoccorria  ,  íervia  ,  e  regalava  com  grande  cuidado, 

e  aceyo.  Cheyo  de  muitos  gc1"c.s  de  piedade  ,  e  de  peni- 
tencia, faleceo  nefte  dia  de  1619.  Eítá  íepultado  na  Ca* 

pella  de  Saõ  Jozè  do  Convento  de  NoíTa  Senhora  dos  Re« 
médios  dos  Carmelitas  Defcalços  de  Lisboa.  Cazou  no 

Porto  com  Dona  Paula  de  Sá,  de  quem ,  entre  outros  fí* 
lhos  ,  teve  a  illuílre  ,  e  celebre  Dona  Bernarda  Ferreira 

de  Lacerda,   da  qual  diremos  em  outro  dia.  tubo. 

■*S5>  *£>  <£>  «S9*«S9**5>*^S^5>#*S>^>  *6>  «tf»  «%>  rtfiW ■ 

DECIMO    DE   AB  RIL. 

I.  Lucenào ,  Abbade  ,  e  Bifpo. 
II.  Mànfiro  notável:   Noticia  âe  outro  * 
II í.   Conqnifta  Dom  Álvaro  de  Noronha  a  Ptlla  de  Umbrei 
IV.  NottLta  de  algumas  acçcêns  dtjle  úlujhe  CaMalletro% 
V.  Roubo  Jacnlego  do  Santtffimo  Sacramento* 

1. 

UCENCIO,  Monge,  edifcipulo  do  grande 

Pat'ia.rca  S.ò  Benio  ,  e  o  primeiro,  que  da  íua 

Religião  entrou  em  Portugal  ,  fundou  o  infi- 
gae  Mofteiro  de  Lorvaõ,  onde  foi  o  ptimei- 
ro  Abbade,  e  depois  Bifpo  de  Coimbra  ;  Reí- 

planceo  em  letras  ,  e  virtudes :  Aífiftio  em  vários  Concílios, 

celebrados  em  Heípanha,  nos  quaes  ye  em  todo  o  difcurfo 
da  vida,  propugnou  com  fingular  fervor  a  verdadeira  Fé 
contra  a  herezia  dos  Arrianos:  Faleceu  fantamente  nefte  dia,  20  d 
annodejSo.  Do mefmo  Mofteiro  de  Lorvaõ, diremos  em M»y©« 
outra  paite.  Gggg  ij  II. 
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NO  raefmo  dia  ,  anno  de  1618.  em  huma  Segunda  féí- 
ra,  âs  trez  horas  depois  da  mcya  noite,  naíceu  em 

Lisboa  ,  junto  à  porta  do  ouro  ,  de  pays  íaõs ,  t  nada  de- 
fe&uofos,  hum  menino  com  a  cabeça,  em  forma  de  huma 

concha  ,  afeição  de  capacete:  A  bocca  muito  grande,  o 
corpo  todo  cuberto  de  conchas  duras  da  groííura  de  huma 
pataca:  No  peito  huma  Cruz  vermelha,  grande  ,  e  muito 
bem  feita  :  Nas  pernas  humas  tiras  vermelhas  lançadas  ao 
comprido,  desde  os  joelhos  até  os  pès :  As  palmas  das  mãos 
da  mefma  còr ,  e  também  os  dedos:  Nos  braços  tinha  huns 

tifeos  vermelhos  repartidos  em  forma  de  eícamas  :  A  carne 

d  j  corpo  era  de  cor  de  tijolo  ma!  cozido  :  Os  olhos  mui- 
to vermelhos  por  fora,  e  por  dentro  muito  claros:  Durou 

quatro  dias  ,  e  chorava  como  fe  fora  de  mayor  idade  :  Foi 
bautizado,  e  enterrado  na  Igreja  de  S  Sebaítiaõ  da  Mouraria. 

Deite  monftrofaz  menção  o  Padre  João  EuzebioNieremberg 
no  fea  livro  da  curiofa  Filofofia  ,  e  affirma  ,  cjue  no  mefmo 
anno  nafeera  também  em  Lisboa  hum  menino  com  huma 

efpada  impreíTa  na  maõ  direita,  e  no  pé  direito  hum  S.  c 
com  hum  fó  olho  na  tefta. 

N 
III. 

O  mefmo  dia  ,  anno  de  1 5 1 9.  aííaltou  D.  Álvaro  de 
Noronha  (Governador  que  era  da  Praça  de  Azamor) 

a  Viila  de  Umbre  ,  fituada  em  huma  eminência  ,  cercada 

de  fortes  muros,  e  banhada  de  hum  rio  ,  que  a  fazia  igual- 
mente fértil  ,  e  aprazível.  Arrimou-lhe  efeadas ,  e  depois 

de  hum  bravo  combate,  em  que  huns  pertendiaõ  fobir , 
e  outros  rebater  aos  que  fobiaõ  ,  vendo  cites  a  dificulda- 

de daquelJc  modo  de  expugnaçaõ  ,  acodiraÕ  em  bom 
numero  a  porta,  e  a  golpes  de  machado  a  romperão.  Os 
Mouros  ,  que  todavia  infiftiaõ  na  defenfa  do  ptimeiro 

perigo,  vendo-fe  agora  em  outro  mayor,  voarão  a  im- 
pedir a  entrada ,  e  alli  fe  travarão  huns ,  e  outros ,  com 

denodado  brio,  peito  a  peito ,  lança  a  lança.    Obrar aõ-fe 
raras 
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raras  gentilezas  militares  ,atè  que  os  inimigos,  naõ  podtn-^*  i'd« 
do  já  íofrer  afuriofa  impreíTaõ  das  noílas  armas,  fugindo.,  * 
j     t  i/ir-  c  Abril, 
de  numa  morte  glorioia  ,  bulcaraO  outra  infame  ,  porque 
qcaíi  todos  fe  defpenharaõ  da  eminência  ,  que  cahia  fobre 
o  no ,  e  poucos  mantiveraô  por  efte  modo  a  vida  ,  e  a  li- 

berdade :  Os  mais  defpedaçados  nas  penhas ,  íizeraõ  correr 
as  agoas  vertidas  de  outra  còr:  Os  que  naó  quizeraõ  íeguir 

caminho  taõ  arrifeado  ,  foraõ  pertos  ao  grilhão  $  O  fingu- 
lar  defte  bizarro  fuece (To  foi  confeguiríe  fem  perda  de  al- 

gum dos  Pof  tuguezes ;   Os  feridos  naõ  paífaraõ  de  doze. 

IV. 

Om  Álvaro  de  Noronha ,  foi  Cavalleiro  taõ  illurtre, 

como  moftra  o  íeu  apelido,  e  taõ  valerofo  ,  como 

provaõ  as  memoráveis  acçoens  ,  que  obrou  na  Praça  de 
Azamor,  de  que  foi  Capiuõ  muitos  annos;  No  dilcurfo 
delles  repetio  glorioias  entradas  ,  a  dez,  e  a  quinze,  c  a 

maislegoas,  pelo  interior  ,  íempre  arrifeado,  daqueile bár- 
baro Sertaõ  j  Nertas  briozas  expediçoens  profeguio  com 

tanto  ardor ,  e  ventura  ,  fazendo  tanto  dano  aos  infiéis ,  e 

trazendo  os  em  taõ  continuo*  fobreíakos  de  perderem  afa- 
z  nda  ,  a  vida  ,  e  a  liberdade,  que  impacientes  já  na  durif 

ílma  opreiTaõ  de  tantas  perdas  ,  fe  refolveraõ  muitos  a  da- 
rem ,  como  deraõ,  em  Tuas  mãos  obeduncia  a  EIRey  de 

Poitugal.  Conquiílou  ,  e  entregou  ao  faço  a  Villa  de  Si- 
ner  :  Entrou,  e  faqueou  também  ,a  de  Bolzoba  }  Aqui  fe 

vio  em  grande  perigo  ,  porque  recolhendo- fr  já  com  huma 
rica  preza,  o  carregarão  numerofas  tropas:  Voltou  fobre 
cilas ,  e  levando  a  lança  feita  contra  hum  valente  Mouro, o 

paífou  de  parte  a  parte,  mas  recebeu  hum  cal  golpe  na  ca- 

beça, quecahio  deíacordado:  Acodio-ihe  leuAdail  ,  Vaf- 
co  Fernandes  Cezar ,  e  alguns  Cavalleiros,  entretendo  ou- 

tros o  ímpeto  dos  infiéis ,  atèque  tornou  em  fi  ,  e  montan- 
do em  outro  cavallo  (por  lhe  haver  fugido  o  feu  )  falvcu 

com  eflupendo  acordo  ,  e  eftremadiííimo  valor  ,a  fua  peífoa, 
e  as  dos  feus  companheiros,  eoque  mais  hc,  a  preza,  que 

levava  $  Dcftas  lhe  fuecederaõ  muitas,  com  que  fez  cele- 
bre o  feu  nome ,  glorioia  a  fua  fama. 

V. 
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NA  Igreja  de  S.  Miguel  do  lugar  de  Mezio ,  doas  Icgoas 
diftante  da  Cidade  de  Lamego,  na  madiugada  deftc  dia, 

anno  de  1736.  le  achou  aberta  a  porta  travcíía  da  rr; cima 
Igreja,  arrombada  a  do  Sacrário,  roubado  dellco  cibório,  em 
que  eftavaõ  as  iagradas  Partículas,  e  também  três  Cálices ,  e 
outras  peças  de  prata. O  Cabido  Sede  Vaçante  em  demonilra- 
çaõ  do fentimento  de  tamanho  factilegio,  fez  no  dia  2j.  do 
mefmo  mez  huma  prociíTaõ,  acompanhado  de  todo  o  Clero, 
e  das  Communidades  Religioías  dos  Conventos,  cjue  ha 
na  Cidade  ,  do  feu  Magiftrado  ,  e  de  grande  numero  de 

povo,  levando  oDeam  huma  Imagem  do  San tiíli mo  Cru- 
cifixo ,•  e  todos  os  Cónegos  as  fuás  Caudatas  meyo  decidas 

era  lugar  de  luto  ;  Depois  íe  recclbeo  efte  devotiííimo  con- 
curfo  à  Cathedral  ,  onde  o  Padre  Meftre  Manoel  da  Ma- 

dre de  Dcos,  Cónego  kcular  da  Congregação  de  Saõ  Joaõ 

Evangelifta  ,  fez  hum  elegante  Sermaõ,  difeorrendo  mui- 
to própria,  e doutamente  íobre  efte  Tema  :  Muíter ,  quid 

pioras  ?  Tulerunt  Dommum  metim ,  cif  nefçto  vbt  pofuerunt 
eum.  Comparando  com  as  lagrimas  da Magdalena ,  as  defta 

povoação. 

DECI- 
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DECIMO  PRIMEIRO  DE  ABRIL. 

I.  Milagre  do  Santo  Chriflo  de  Santarém* 
II.  Na  fie  EIRey  Dom  JoaÕ  I. 
III.  0  Doutor  Ambrozto  Nunes, 

I  V    Succejfos  militares  em  Ceilão. 
V.  Dom  Joaõ  Coutinho ,  Conde  de  Redondo. 
VI.  Venerável  Leonor  Rodrigues. 

Vil.  Ajuftaõ  fe  pazes  entre  Portugal ,  e  França. 

I. 

EYNANDO  em  Portugal  Dom  Diniz  ,  pri- 
meiro ,  e  único  do  nome,  fuccedeu,  que  hum 

nobre  mancebo  de  Santarém  le  rendeu  á  fer- 

mofura  de  hurna  moça  do  campo  ;   Que  naõ 

he  graça  fò  doa  jardins  gerar  flores  ;  Tam- 
bém fe  daõ  nos  campos ,  e  muy  bellas.    Era  paítora  ,  e 

conduzia  muitas  vezes  o  feu  rebanho  para  as  viíinhanças 
de  huma  Ermida ,  onde  fe  venerava  huma  fanta  Imagem 

de  Chrifto  crucificado.   Alli  a  efperava  o  cego  amante  pa- 
ra lhe  perfuadir  os  extremos,  e  finezas  do  íeu  amor,  mas 

achava  fempre  a  fua  porfia  ,   igual  ,  e  conftante  reziften- 
cta  :   Até  que   fe  valeu  daquelle  bemquiíro  engano  ,  que 

tantas  mulheres  (  por  feu  mal  )    coftum-aõ   crer    taõ  fa- 
cilmente.    Deu-lhe  palavra    de  cazamento  ,  e  ratificou  a 

palavra  ,   na  prezença  da  íacrofanta  Imagem  ,  dizendo  : 

Que  tomada  aquelle  Senhor  por  teflemunha  da  fincer idade 

ào  Jeu  coração  ,    e  verdade  da  fua  promeça.    Rendeu-fe  a 
fimples  mulher  a  eftas  palavras,  íegura  em  que  naõ  fal- 

taria ao  prometido  ,  quem  tomava    tal  fiador.     Mas  logo 
vio,   e  experimentou,   muito  a  íeu  pezar  ,  que  à  execução 

do  apetite,   fe  feguira  hum  total  defvio,   e  delprczo.   De- 
fenganada  então  ,    tratou  dos  meyos  da  juftiça  j  E  como 
o  Reo  picziftia  negativo  ,  e  naõ  havia  teftemunhas  ,  ou 

documentes,    que  fiz  ífem  prova  fufficiente  ,  cheya  de 
huma 
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Dia  n.huma  confiança  fupeiior  ,  pedio  ao  Juiz  quizeííe  chegar 
a,  e,  áqueíla  Ermida.  Foi  a  el!a  neíle  dia,  acompanhado  de  icus 

miniílros  ,  e  entaõ  a  aflióta  Paftora  ,  desfeita  em  lagri- 
mas y  pcdio  ao  Senhor, que  naquella  Imagem  fereprezen- 

rava  :  jQttize/fe  declarar  a  verdade ,  pelo  modo  ,  que  fojffe 
ferindo.  Eis  que  fubitamente  ,  defprega  o  Santo  Chrifto 
a  rnaô  direita  ,  ficando  fó  cravado  com  o  cravo  da  outra 

mão ,  e  com  o  dos  pés ,  e  inclina  a  cabeça  com  todo  o 
mais  corpo  até  a  cintura,  dando  aíílm  teítemunho,  e  de- 

pondo contra  o  Reo  ,  a  favor  da  fuplicante.  Adorarão 
os  prezentes  ,  proftrados  por  terra  ,  ao  Santo  Chrifto, 
atónitos  na  vifta  de  tamanha  maravilha,  e  deraõ  o  caio 

por  provado  ,  vifto  haver  teítemunha  mayor  ,  que  toda 
a  exceiçaõ.  O  moço  confcífou  a  verdade  ,  e  fatbfez  lo- 

go o  que  havia  prometido.  A  facrofanta  Imagem  perfeve- 
ra,  ainda  hoje,  na  mefma  forma,  e  poftura,  e  he  hum 
dos  mais  infignes  Santuários  de  Portugal* 

ii. 

TIvT  O  mefrno  dia  ,  anno  de  i  3  jj.  nafceu  em  Lisboa  El* 
\  Rey  Dom  Joaõ  J.  de  Portugal  :  Foi  filho  delRey 

Dom  Pedro,  também  I.  do  nome,  e  de  Thereza  Lou- 
renço, mulher  de  nobre  geração  j  E  foi  o  primeiro  filho 

baftardo  de  Rey  ,  a  que>m  as  Crónicas  antigas  nomeaõ 

com  Dom  :  Porque  atè  entaõ,  fó  tinhaõ  o  nome  do  bau- 
tifmo,  e  com  elle  o  de  feu  pay,  ou  avós  ,•  Nos  feus  pri- 

meiros annos  fonhou  ElRey  feu  pay  ,  que  todo  Portugal 

fe  abrazava  em  hum  grande  incêndio,  e  que  efte  feu  fi- 
lho o  apagava  ,  o  qual  fonho  fe  reputou  por  mais  que 

natural  ,  como  ao  depois  moftrou  o  effeito.  Paliados  os 

annos  da  infância  o  entregou  ElRey  feu  pay  a  Nuno  Frei- 
re de  Andrade,  Meftre  da  Ordem  de  Chrifto,  e  pouco  de- 

pois o  clegeo  Meftre  da  Ordem  de  Aviz,  e  foi  levado  ao 
Mofteiro  da  mefma  ,  onde  tomou  o  habito,  e  alTiftioaté 

ter  idade  para  tomar  armas ;  A  grande  gloria  ,  e  glorio- 
fo  nome,  que  por  ellas  adquirio,  rezervamos  para  outro dia. 

iii. 
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III  de 1A1*  Abril. 

AMbro?io  Nunes  ,  Lente  de  Vefpora  de  Medicina 
na  Univeríldade  de  Salamanca  ,  Varaõ  doutiflimo 

naquella  faculdade ,  da  qual  eícreveo  mnitos  ,  e  excellen- 
tes  tratados  ;  Morreu  Fizico  mór  de  Portugal  ,  cm  Lif- 
boa,   nefte  dia,  anno  de   1611, 

IV. 

GOvernaudo  Conftantino  de  Sà  ,  e  Noronha  ,  a  fa- 
moía  Ilha  de  Ctilaõ  ,  perturbava  a  fcrenidade  do 

leu  governo,  com  frequentes  invazoens,  o  Madune,de* 
ciarado  inimigo  dos  Porruguezes.  As  povoaçoens  aberta» 

dos  payzanos  noíTos  aliados ,  que  viviaõ  á  fombía  das  noJ- 
fas  armas,  eraõ  oS  que  padeciaõ  mais ,  porque  naõ  havia 
inftante  ,  nem  lugar  feguro  da  velocidade  ,  com  que 
eraõ  entradas ,  faqueadas ,  e  deftruidas:  Perdaô-íe  por  eíla 
caufa  as  contribuiçoens  dos  povos  ,  perdiaõ-fe  as  utili- 

dades do  comercio,  e  perdi3-fe  fobre  tudo,  em  grande 
parte  ,  a  reputação  do  noíío  valor ,  acreditado  tantas  vezes 
naquellas  regioens  com  illuftnílimas  vitorias.  A  fim  de 
reparar  tanta  perda  ,  fahio  o  Governador  a  campo  com 
hum  corpo  de  feifeentos  Portuguezes  ,  e  mil  e  quinheni 
tos  Laícarins,  que  viviaõ  á  noífa  obediência,  e  cem  ef- 

te  poder  fe  fez  na  volta  do  inimigo  -t  O  qual ,  agora  com 
tanto  temor,  como  antes  ouzadia,  fe  foi  retirando  ao  al- 

to de  humas  ferras,  onde  a  fragozicíade  do  fitio  o  fegu. 
rava  dos  Ímpetos  da  ncfTa  invazaõ  j  Naõ  foi,  porém,  a 
fua  retitada,  ou  fugida,  fem  grande  eftrago  ítu  ,  e  dos 

íeus  :  Porque  no  efpaço  de  muitas  legoas ,  em  que  lhe  fo- 
mos no  alcance  ,  naõ  ficou  lugar  dos  da  fua  jurildiçaõ, 

que  naõ  foíTc  rendido  ,  faqueado  ,  e  entregue  ao  fogo: 
Vendo-le  os  caminhos  femeados  de  corpos  mortos  ,  dos 
que,  ou  fe  empenharão  na  oppofíçaõ  da  uoflfa  marcha, 
ou  tardarão  na  íua.  Felice  era  atéqui  efte  fucceíío  ,  fe  o 

não  funeftara  hum  terrível  accidente  :  Achara-fe  ,  nas 

povoaçoens  entradas ,  grande  abundância  de  viveres, mas 
Hhhh  cm 
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Diâli.em  grande  parte  ,  ou  de  fua  natureza  nocivos,  ou  mali- 
A,  ..  ciofamente  viciados  ,  nos  quaes  os  Laicarins  ,  que  nos 

feguiaõ  ,  íe  cevarão  com  taõ  excemva  voracidade  ,  cjuc 
fe  ateou  no  arrayal  hum  crueliflimo  contagio  ,  que  leva- 

va cada  dia  muitos:  Cuidadoío  o  Sà  do  perigo  íem  reme. 

dio,  em  que  fc  via,  e  temeroío  de  que  o  mal  paçafíe  aos 
Portuguezcs,  fez  voíta  para  a  noíía  Fortaleza  de  Sofragão, 
que  nos  ficava  menos  diílante.  Não  ignorou  o  Madune 

o  que  paífavajno  enífo  campo,  e  fervindo-fe,  de  tão  op- 
portuna  occafiaõ  ,  fobreveyo  com  bom  numero  de  tropai 
a  picar  a  nofla  retaguarda  ,  que  por  caufa  dos  enfermos 
proíeguia  lentamente  ,  recebendo  não  pequeno  damno  i 
Para  reparo  ,  e  vingança  dclle  ,  ordenou  o  Governador 

ao  Capitão  Luiz  Teixeira,  que  com  cem  foldados  fe  em- 
bofcaííe  em  hum  mato  muy  cerrado  ,  e  logo  foi  apre- 

çando a  marcha,  por  fingir  temor:  Enganado  o  Madune 

com  aquella  apparencia  ,  atacou  o  noílo  campo,  enten- 
dendo, que  defta  vez  acabava  com  os  Portuguczes ;  Mas 

eíles  ,  moftrando-lhe  o  rofto,  e  as  armas  ,  os  inveítiraõ 
com  tanta  bravocidade,  que  os  fizerão  parar,  e  ceder, 

naõ  pouco,  da  preça  ,  e  fúria  com  que  vinhão,-  Ao  mef- 
mo  tempo  lhe  fahirão  pelas  coftas  os  da  embofeada  ,  e 

derão  nellcs  com  tal  Ímpeto  ,  que  póftos  em  fnmma  defor- 
dem,  e  confuzão,  nem  para  fugirem  lhe  ficou  acordo: 
Fizeraõ  allí  os  noííos  huma  fatal  carniçaria :  PaíTaião  de 

oito  mil  os  mortos ,  e  o  íingular  ,  e  maravilhofo  defte 
fucccíTo  ,  confiftio  ,  em  que  morrendo  tantos  dos  infiéis, 
naõ  morreu  ,  nem  hum  íb  Portuguez  :  Dos  Laicarins , 

que  militavão  debaixo  das  noíías  bandeiras,  morreião  nef- 
ta  expedição  quinhentos,  poucos  aferro,  a  maycr  par- 

te ,  de  concagio. 

V. 

DOm  Joaõ  Coutinho  ,  Conde  do  Redondo,  filho  de 
Dom  Vafco  Coutinho, e de  Dona  Catharina  da  Syl- 

va.   Foi  Cavalleiro de  eftremado  valor  ,  de  galhardo  enten* 
dimento  ,  de  efpcciofa  prezença,  grande  cortezaõ  ,  e  bem 
quiítoj  Foi  muitos  annos  Capitão  de  Arzilla,  em  cujo  go- 

verno 
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verno  fuccedeu  ao  Conde  leu  pay  ,  e  o  imitou  em  gloriofas  Dia  1 1, 
acçocas.   Defendeu  aquella  praça  a  todo  o  poder  delRey  de  .,    . 
Fez  ,   com  ííngular  reputação  do  feu  nome,  e  credito  das 

anms  Porcuguczas.   Trazia  em  perpetuo  difvello  aosMou- 
ros  fronteiros,  fem  cjue  lhe  vaileífe,   nem  adiftancia,nem 

a  fortaleza  dos  lugares,   a  que  feacolhiaõ,  para  fe  livra- 
rem dos  feus  afoitos.  Lá  os  hia  bufear  tanto  a  tempo ,  e 

com  tal  ordem ,  c  cm  occafioens  taõ  efeolhidas , que ,  ou  naõ 
achava  refiftencia  ,  ou  a  fuperava  felizmente,  fazendo  cref- 
cer  ,  por  efte  modo  ,  o  dano ,  e  o  temor  nos  vencidos  ,  o  lu- 

cro ,   e  o  brio  nos  vencedores.     Por  elle  diífe  oEmperador 
Carlos  V.   ao  Infante   Dom  Luiz,  quando  eftavaõ  fobre 

Tunes,-   Quten  tuvtera  aqut  aora   el  Conde  de  Redondo  com 
fus  dnzientos  /Jfncanos  •>   Tantos  eraõ  os  com  que  havia  con- 
feguido  grandes  vitorias.    Ao  valor  unio,  como  foberano 
realce,  a  generofidade,  e  bizarria  de  animo.Bafta  para  prova 
o  exemplo  feguinte.  Tinha  cativo  em  Arzilla  hum  Alcaide 
Mouro  nobre,  e  ja  velho  ,  o  qual  era  pay  dehuma  filha 
muito  fermoía  ,   que  fendo  pertendida   por  outro  Mouro 
mancebo  ,    lhe  prometeu  ,  que  cazaria  com  elle,  íe  primei- 

ro confeguiííe  a  liberdade  de  feu  pay.   Calou-fe  o  amante, 
e  pondo-fe  fobre  hum  fermofo  cavallo  ,  entrou  por  Anil* 
la  ,e  lançando-fe  aos  pès  de  Dom  Joaõ  ,  lhe  referio  apro- 
pofta  da  Moura  ,   e  acrefeentou  :   Que  elle  era  taõ  nobre 

como  o  Mouro  velho  ,  cuja  filha  amava  tanto  ,  que  por 
feu  refpeito  queria  comprar  a  liberdade  do  pay,  a  preço 
da  fua  própria  eícravidaõ  ,  e  fazer  efte  facrificio  de  amor 

àqnelia,  a  quem  amava  mais,  que  a  íí  mefmo.  Ficou  D. 
Joaõ  admirado  juftamente  de  huma  refoluçaõ  uò  briofa, 

e  de  hum  affe&o  taõ  raro ,  e  taõ  enternecido :  Entregou- 
Ihe  logo  o  Mouro  velho ,  ao  qual  mandou  dar  hum  ca- 

vallo ,  e  a  ambos  encheu  de  mercês,  e  os  mandou  porem 
lua  liberdade.   Deu  o  governo  daquella  praça  a  feu  filho 
Dom  Francifco    Coutinho  ,    e  havendo   logrado  fumma» 
eftimaçoens  na  Corte  ,  e  fubido  aos  empregos  mais  altos 

d  *  miniftro  ,  e  confelheiro.  Faleceu  nefte  dia,  anno  de  1541. 

Hhhh   ij  VI. 
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VI. 
Venerável  Leonor  Rodrigues  foi  natural  da  Villa  de 
Mourão  da  Provinda  de  Alem-Tejo.  Na  Cidade  de 

Évora  tomou  o  habito  de  Terceira  Carmelita  Defcalça  ,  e 
por  grandes  meftres  efpirituaes  deita  Religião  foi  dirigida 
por  eípaço  de  cincoenta  annos  contínuos.  Era  dotada 
de  muitas  virtudes.  Teve  efpirito  penitente,  extático,  mi» 
lagrofo,  e  profético.  Depois  da  preciofa  morte  que  teve 
nefte  dia,  anno  de  io^o.  ficou  comofe  eftivera  viva,  tra- 
cravei ,  e  flexível.  Toda  a  Cidade  a  venerou  fempre  ,  e  a- 
companhou  o  feu  enterro  ate  a  fepultura,  que  felhe  deu 

na  Igreja  do  Convento  dos  Remédios  de  Carmelitas  Def- 
calços. 

.  VII. 

NOmefmodia  ,  anno  de  171  3.  no  CongreíTo  Geral  de 
Utrech,.íe  concluhio,  e  aífínou  hum  tratado  de  fir- 

m -*  paz, amizade  perpetua  ,  e  livre  comercio  entre  Portugal, 
e  França,  pelos  Miniílros  Plenipotenciários,  da  parte  de 
Portugal  o  Conde  de  Tarouca ,  c  Dom  Luiz  da  Cunha  j  e  da 

parte  deFrança  o  Marichal  dcHuxelles,e  Mons.  Meína- 
ger.  A  2  8.deJnnho  do  mefmo  anno  fe  publicou  em  Lis- 

boa com  a  folemnidade  coftumada. 

DUODE 
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Dia  12. 

Abril. 

DUODÉCIMO    DE    ABRIL. 

I.  Sa$  Victor  ,  Marúr, 

II.  Os  Santos  Cbnfpído ,  e  Reftituto  ,  Mártires. 
III.  Aft/a?  o  /»/«»/*  Z>w»  jLáris  JftSfo  á?//fc*y  D  .Pedro  1. 
IV.  Ghriflovao  Barrozo. 
V.  Monjíro  notayeL 

VI.  Succe/fos  militares  em  Africa. 
Vil.   Naufrágio  da  NàoVtttoria. 

I. 

Aõ  Vi&or ,  mancebo  illoftre  ,  natural  de  Bra- 
ga, fendo  Cathecnmeno,  vivia  como  o  mais 

perfeito  Chriftão  :  Os  Gentios  o  qnizeraõ  o- 
brigar  a  queadoraííc  os  feus  Deozes;  Mas  el- 
le,  com  invi&a  refoluçaõ,  com  elevado  juizo, 

arguio,  e  convenceu  os  Deozes  de  falfos,  e  os  gentios  de 
cegos:  Afrontados  eftes ,  c  agitados  ferozmente  do  efpirito 
da  vingança  ,  o  atormentarão  a  ferro,  e  fogo  ,  com  atro- 
cifíima  crueldade,  mas  era  fuperior  a  todos  os  tormentos 
a  íua  conftancia  j  Cedeu  ,  porem,  a  garganta  ao  golpe  do 
cutelo  ,  para  que  lograíTe  a  cabeça  a  coroa  immortal.  Af- 
fim  bautizado  em  feu  próprio  fangue  mereceu,  com  razaõ, 
que  ao  tempo,  em  que  facrificava  a  vida  em  obfequio  da  Fé, 
osAnjos,  com  fuaves  melodias,  llie  repetiíTem  muitas  ve- 

zes o  feu  nome. 

ií. 

EM  Aguas  celenas  (  hoje  Faõ  ,  Villa  íítuada  na  Provin- 

f  cia  de  Entre  Douro,  e  Minho  )  padecerão  martírio  nef- 
tc  dia,  imperando  Nero>os  Santos.  Chrifpulo,  e  Reftituto. 

III. 
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O  mefmo  dia ,  anno  de  1 3  40.  nafcen  o  Infante  Dom 
Luiz  ,  filho  primogénito  doa  Infantes ,  Dom  Pedro, 

depois  Rey  I.  do  nome  ,  e  Dona  Confiança.    Morreu  me- nino. 

IV. 

|  O  mefmo  dia ,  acabou  finalmente  a  vida ,  fobre  mais 
|  de  cento  e  vinte  annos  de  idade  ,  o  celebre  Portuguez 

Chriftovaõ  Barrozo,  o  qual  acompanhou  a  Infante  Dona 
Ifabel  a  Flandes,  em  tempo  delRey  Dom  Joaõl.  e  alli  foi 
taõ  eftimada  a  fua  pcííoa  ,  por  fuás  boas  partes,  e  fingular 
talento  para  todos  os  negócios  Civiz, que  chegou  aíervea- 
dor  do  Duque  Carlos  ,  filho  da  mefma  Infante ,  e  do  Empe» 
rador  Maximiliano  feu  neto,  e  deFilippe  ,  filho  de  Maxi- 
miliano  ,  e  de  Carlos  V.  filho  de  Filippe.  Viveu  (  como 
diífemos)  mais  de  cento  e  vinte  annos,  fempre  cora  taõ 
forte  difpofiçaõ  ,  como  íe  fora  de  quarenta.  Fez  naquellas 
partes  grandes  ferviços  aos  Reys  de  Portugal  Dom  Joaõ  I. 
Dom  Duarte ,  Dom  Arfonfo  V.  Dom  Joaõ  II.  e  D.  Manoel. 

v. 
NO  mefmo  dia,  anno  de  iô^y.  nafceu  em  Villa-Vi- 

çofahum  menino  com  o  peito  à  maneira  dehumcí- 
cudo  ,  e  nomeyodelle  ,  huma  Cruz  muito  bem  for- 
mada, como  a  da  Ordem  deAviz  ;  As  mãos  redondas  íem 

figuras  de  dedos  ,  e  nellas  dous  finaes  â  feiçaô  de  cravos, 

os  pès  também  redondos,  na  cabeça  huma  forma  de  mur- 
riaõ ,  com  outros  finaes  notáveis. 

vi. 

COrria  o  anno  de  1514.  quando  ncfte  dia,  lYniraõ  a 
campo  os  dous  famofiííimosheroes  Dom  Joaõ  de  Me- 
nezes ,  Capitão  de  Azamor ,  e  Nuno  Fernanda  de  Atayde, 

que 
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que  ó  era  de  Zafim  :  Nas  vifinhanças  de  huma,  e  outra  Dia  i*. 
Praça  ,  campeavaõ  íoberbos  os  Alcaydes  Latar,  e  Lutece  ,     7^ 
vaíTallos  delRey  de  Fez  ,  oprimindo  aos  que  o  eraõ  delRey 

de  Portugal.   Fiavaõ-fe  no  feu  grande  poder ,  e  no  leu  valor, 
que  também  ,  ícm  duvida  ,  era  grande  :   O  poder  confiava 
de  cjuatio  mil  cavallos  eícolhidos ,  e  numeroía  Infantaria: 
O  valor  fe  havia  feito  notório  em  muitas  occaíioens,   ena 

brezente   refplandeceu  naõ  pouco.     Encontraraõ*fe    final- 
mente Mouros,  e  Chriítãos  ,  fendo  muito  inferior  o  nu- 

mero da  noffa  paTtej   Mas  já  eftadefigualdade  ,  deldc  mui- 
tos tempos,  não  era  nos  Portuguezes  íucceífo  ,  mascoítu- 

me.    Começarão  a  feiir-fe  com  extraordinário  furor,  ref* 
tados  huns  ,  e  outros ,  a  perderem  as  vidas  ,  antes  que  a  re- 

putação ,  em  que  os  havia  porto  a  fama  nas  occaíioens  de 
outros  perigofos  confli&os:   Os  Capitães  não  íabiaõ  Ceder, 

os  Alcaides   não  queriaõ  ->   Mas ,  em  fim  ,  houveráo  de  que- 
Ter  muito  a  feu  pezar,  porquedef  mparados  da  mayor  par- 

te dos  feus ,  que  tomarão  o  caminho  de  huma  ferra  ,   fe  vi- 
rão conftrangidos  a  feguirem  o  me!mo  caminho.    Foraó- 

Ihe  os  noífos  no  alcance  a  é  hum  rio  ,  onde  D.Joaõ  (  princi- 

pal Cabo  da  empreza  )  mandou  ,  que  fizeíTem  alto  •  porém 
alguns  Fida'gos  m  .ços  com  ardor  juvenil  ,   e  temerária  re- 

solução paífaraõ  da  outra  parte  ;   Correu   Dom  Garcia  de 
Menezes,  fobrinho  de  Dom  Joa5,a  mandarlhe  ,  por  ordem 

do  mefmo  ,  que  fe  rccolheíTcm  -y   Então  lhe  dilíc  Ayres  Tel- 

les: Ah  fenhor  ,  que  naõ  he  tempo  de  recolher ,  fenaò*  de  Je* 
gutr  efles  Mouros  atè  Fez  !  Dom  Garcia  efquecido  da  obe- 

diência ,  que.  devia  a  feu  tio ,  e  feu  Capitão  ,  picado  dos  ef- 
timulos  da  honra  ,  e  inflamado  em  generofo>  brios ,  lhe  tor- 

nou :  Senhor  ,fe  ojfim  o  quereis ,  /eja  embora  ,  e  atr.da  mais 

além  de  Fez,    DiíTe,  e  paíTou  com  alguns  ,  que  o  acom- 
panhavão ,  mas  tão  poucos ,  que  os  Mouros ,  que  efravaõ  à 
vifta  ao  pè  dâ  ferra,  cobrarão  animo,  e  cahiraõ  lobreelles 

com  tão  impetuofo  furor  ,  que  já  os  mancebos  começa- 
vão  a  fentir  a  pena  da  fua  temeridade  ;  Nefte  aperto  fe  re- 
folveu  Dom  Joaõ  a  foccorrellos ,   pofto  que  reconhecia  o 

perigo  :  O  Atayde  naõ  quiz  paííar  de  hum  alto  ,  onde  ef- 
tava,  ou  por  mais  cauto,  ou  porque  julgou  fer  jufto  ocaf- 
tigo  daquella  imprudente  ouíadia.  Foraõ  crcfccodo  os  Mou- 

ros, 
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Dia  12,  ros,  e  foi  crefcendo  a  confternação  dos  Portuguezes,  os 

A1~5!  quaes  com  Dom  Joaõ  ,  fe  viraõ  conftrangidos  a  re- 
paííarem  o  rio,  mas  fempre  em  boa  forma  ,  e  com  o  roífo 
nos  inimigos,  que  toda-via  padecerão  tão  grande  eílrago, 
que  não  ie  atreverão  a  feguir-nos  o  alcance.  Dos  noífos 
também  morrerão  muitos,  e  foraõ  muitos  os  feridos  ,  e 

neftes  entrarão' Ayres  Telles,  e  Dom  Garcia,  que  paga- 
rão por  efte  modo  juílamente  o  arrojo  da  fua  rezolução 

intempeftiva,  poíio  que  generofa.  Efta  foi  a  ultima  ac- 
ção militar  do  famoío  Dom  Joaõ  de  Menezes ,  que  mor- 

if.d«    reu  dallí    a  vinte  e  trez  dias  ,  como  em  outro    dizemos. 
Mayo. 

VII. 

NEfte  dia  ,  pelos  annos  de  ijqj.  fendo  Vice-Rey 
da  índia  ,  Mathias  de  Albuquerque ,  havendo  partido 

da  índia  a  Náo  Vitoria,  em  que  vinhaõ  mais  de  qui- 
nhentas peííoas ,  e  íe  aífirma  que  muitos  annos  antes,  naõ 

viera  outra  mais  prolpera,  e  rica:  Veyo  demandar  a  cof- 
ta  do  dezerreo  da  Ethiopia  Ori  ntal  na  altura  do  Cubo  de 
Guardafú,  c  por  erro  do  Piloto,  que  fe  fazia  ainda  lon- 

ge do  mefmo  Cabo,  foi  marrar  com  a  dita  coita  ,  na  noi- 
te deite  dia,  e  tanto  que  tocou,  logo  fe  fez  cm  pedaços, 

e  fe  afogou  a  mayor  parte  da  gente  ,  a  qual  ainda  foi 
menos  infeliz,  que  a  que  eícapou  com  vida*  porque  naõ 
íaõ  explicáveis  os  trabalhos ,  que  padecerão  em  terra  de- 
zerta,  e  efteril  ,  fem  agua,  fem  frutos,  e  fem  abrigo, 
ou  reparo  contra  os  rayos  do  Sol ,  que  fere  aquellas  áreas 

com  ardentiífimas  chamas.  Foraõ  morrendo  hum  após  ou- 
tros confumidos  ,  e  mirrados  da  fome  ,  da  fede  ,  c  do  ca- 
lor, e  da  falta  de  tudo  o  que  lhe  podia  fervir  de  alivio, 

ou  fuftento.  Apenas  efeaparaõ  dezaíeis  peííoas  que  arri- 
barão aMagadaxo,  taõ  desfigurados,  que  mais  reprezen- 

tavaõ  as  formas  de  cadáveres ,  que  as  de  homens  vivos. 

DECI- 
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Abril. 

DECIMO  TERCEIRO   DE  ABRIL. 

I.  Fr,  Gonçalo  de  ValBom. 

II.  Projegue-fe  o  cerco  de  MazagaÕ. 
III.  He  degolado  o  Cunhale. 
IV.  Partos  fuccejfos  fobre  ChauL 
V.  Entra  ,  e  ar r aza  Luiz  de  Brito  de  Mello  as  Cidades  de 

Baroche  9ede  Barbute, 
VI.  Padre  Luiz  Cardetra, 

1. 

REY  Gonçalo  de  ValBom,  natural  deite  lugar, 

de  que  tomou  o  fobrenome,  diftante  meya  le- 
goa  da  Cidade  do  Porto  ,  XV.  Geral  da  Sagra- 

da Ordenados  Menores,  foi  Varaõ  de  fagrado 
efpirito  ,  e  zelo  :  Pela  obfervancia  da  rigorofa 

pobreza  (excellencia  íingular  da  Tua  Ordem)  padeceu  gran- 
des trabalhos ,  e  venceo  graviffímas  contradiçoens ,    que 

fobre  efta  matéria  fe  levantarão  em  feu  tempo.   Foi  per- 
feitiíTimoReligiofo  ,  e  illuftre  igualmente  cm  virtudes,  c 
letras:  Nefte  dia  paílbu  da  vida  mortal  à  eterna,  anno  de 
13  13.   Delle  affirma  Santo  Antonino  ,   que  depois  da  fua 
morte  apparecera  muitas  vezes  reíplandecente  ,  e  gloriofo. 
Sendo  Geral   da  Ordem  Seráfica  mandou  graduar  ao  fútil 

Eicoto  naUniveríldade  de  Pariz  ,  e  que  nella  defendeííe, 
como  com  effeito  defendeu,   e  eftabeleceo  o  Myfterio  da 

immaculada  Conceição  da  puriííima  Virgem  Maria  May  de 
Deos ;  e  defte  modo  fe  deveo  a  hum  Portuguez ,  o  principio, 
e  progreíío  de  taõ  foberano  Myfterio. 

11. 

SObre  trinca  dias  de  fortiííimos  combates ,  que  os  Mou- 
ros repetiaõ    contra  a  Fortaleza  de  Mazagaõ  ,  haven- 

do levantado  huma  trincheira  terraplanada  ,  e  taõ  emi- 
Iiii  nente 
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Dw  i  5'  nente  ,  que  vinha  a  entcftar  com  os  muros  da  mefma  For- 
A]  f.  taleza,  os  começarão  a  minar ,  para  os  arruinarem  de  to- 

do j  Sendo  fentida  dos  Portugnezes  efta  perigofa  opera- 
ção ,  fizeraõ  logo  fuás  contraminas,  huma  das  quaes,  dc- 

zembocando  na  dos  inimigos  ,  deu  lugar  a  que  huns  ,  c 
outros  travaííem  hum  horrendo  conflióto,  em  que  houve 

muitos  mortos ,  e  feridos  de  parte  aparte  -,  Mas  ,  depois 
de  larga  reziftencia,  ficarão  os  noííos  dominando  aquel- 
ie  campo  tenebroío  ,  e  promptamente  deraõ  fogo  a  duas 
das  fuás  minas  í  as  quaes  rebentarão  com  tanta  fúria  ,  e 
tanto  atempo,  que  produzirão  huma  fatal  deftruiçaõ  cm 
grande  numero  de  Turcos  ,  e  Mouros ,  dos  mais  luftro- 
íos ,  e  deftemidos,  e  com  huma,  e  outra,  experiência, 
acabarão  de  perfuadir-fe  ,  a  que,  nem  em  lima ,  nem  de- 
baxo  da  terra  eftavaõ  feguros  do  valor  ,  e  vingança  dos 
Portuguezes  ,  para  os  quaes  foi  efte  dia  taõ  alegre ,  co- 

mo triíte  para  os  inimigos  ,  que  já  preíiftiaõ  naquella  opu« 
gnaçaõ  com  mais  porfia  ,  que  efperança  de  algum  bom 
fuccefTb.  Achava-fe  já  na  Fortaleza  o  Governador  Álvaro 
de  Carvalho,  e  já  a  Rainha  Dona  Catharina  [  que  entaõ 
governava  o  Reyno  ]  havia  mandado  repetidos,  e  nume- 
roíos  foccorros  de  gente,  muniçoens ,  e  vitualhas,  e  já 
os  defenfores  paífavaô  de  dous  mil  e  íeifeentos  ,  folda- 
dos  velhos  ,  e  exercitados  nas  guerras  da  Africa  ,  e  da 
índia  ,  em  que  entrava  hum  grande  numero  de  nobres, 
que  á  porfia  concorrerão  a  efta  famofiííima  empreza. 

iii. 

NO  mefmodia,  anno  de  ifjoo.  foi  degolado  em  Goa, 
em  publico  teatro,  o  Cunhale,  CoíTario  de  grande 

fama,  e  cruel  inimigo  dos  Chriftãos,  vencido,   e  prezo 
\6.  de     pelo  grande  André  Furtado  de  Mendonça  (  como  outro 

Março.    jja  diííemos.  )  Foi  poí^a  fua  cabeça  no  lugar,  onde  fe 
havia  fortificado  ,  no  tempo  da  fua  tebeliaõ 

IV. 
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IV.  de 
Abril, 

NO  lugar  de  Caranja  ,  fítuado  a  pouca  diítancia  da  Ci- 
dade deChaul,  amília  pelos  aonos  de  1613.  hum 

Capitão  Portuguez  com  alguns  Toldados,  para  com 
efte  prezidio  fe  cobrir  ,  e  defender  aquelle  paiz  ,  donde 
concorrião  cm  grande  parte  os  viveres  de  que  a  Cidade 

fe  mantinha.  Succedeu  >  que  os  Mouros  naturaes  da  ter* 
ra  ,  ou  excitados  pelo  Nizamaluco  ,  entaò  inimigo  do 
Eftado ,  ou  impacientes  nas  infolencias ,  com  que  os  nof« 
fos  os  trataváõ  ,  fe  uniraô  em  noíTo  ódio  ,  e  huma  noite 

entrarão  com  mão  armada  em  caía  do  Capitão ,  e  lhe  de- 
ra5  a  morte  a  elle,  e  a  outras  peffoas  da  fua  famiiia ,  e  pagou 
o  feu  merecido  caftigo,  por  viver  fem  cauteíla  ,  eílándo 

cercado  de  inimigos.  Acodiraõ  os  Portugui.zas  ,  que  ha- 
via na  praça,  (  e  fobre  hum  rijo  combate  )  paífasaõ  à 

tfpada  os  homicidas.  Naò  tardou  hum  Capitão  do  Ni- 
zamaluco em  folicitar  a  vingança  ,  e  com  hum  grande 

corpo  de  gente  eícolhida  ,  atacou  neíL*  dia  a  povoação. 
Achava  fe  jà  Capitão  delia  Fernaõ  de  Sam-Payo,  Cavai- 
leiro  de  valor,  e  experiência  ,  c  peito  ,  que  era  muito 

defigual  o  íeu  poder,  dividindo-o  em  dous  pequenos  ef- 
quadroens ,  inveftio  aos  Mouros  por  duas  partes  aorr.ef- 
mo  tempo  ,  c  os  foi  cortando  com  eílremado  brio  ,  e 
ardor.  Prometera  premiar  aquém  lhe  troux  ffe  cab.  ças 

de  inficis ,  e  cada  íoldado  conleguio  muitos  prémios;  Tal 

foi  a  mortandade,  que  neiles  fizeraõ,  feguindo  os  em  d  f- 
tancia  de  duas  legoas.  Lego  poz  o  Capitão  huma  Sey  , 
de  que  feria  morto  íem  rem  ílaõ  todo  o  Mouro  ,  que  fem 
licença  fua  entram?  dentro  de  cc;t os  limite..  :  Entrarão 

dous,  e  fendo  levados  à  fua/  prezença,  e  perguntad-.s  por 
elle,  que  razaõ  tiveraõ  para  romperem  o  íeu  p.eceito? 

Refponderaô  ,  que  a  fama  do  feu  valor  ,  e  as  gentilezas 
mlitares,  que  havia  obrado  naqoelles  dias  ,  os  excitsra  , 
a  que  o  vieífem  ver  ,  e  também  a  tratar  da  liberdade  de 

alguns   parentes  ,  que  fe  achavaÕ  em  feu  poder  cativos. 

kPagoo-fe  muito  da  repofta  o  generofo  Sam-Payo,  e  naõ  íó 
lhe  perdoou  a  pena  cominada ,  mas  os  encheu  de  íingularcs 
favores.  Iiii   ij  V, 
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Dia  15. 
de  y Abril. 

Al  fatisfcito  ainda  o  ardor  dos  Portugnezes  c©m  a 
vingança  tomada  contra  o  Mogor  nas  vifinhanças 

de  Damaõ  (  como  aífíma  diíTemos  )  navegou  Luiz  de  Bri- 
to de  Mello  com  a  fua  Armada  na  volta  das  Cidades  de 

Baroche  ,  e  de  Barbute.  Entrou  pelo  rio  da  primeira,  nef- 

te  dia,  anno  de  1614.  a  pezar  de  grande  contradição, 

porque  de  huma ,  e  outra  margem,  cahiaõ  fobre  os  nof- 
fos,  cm  chuveiros,  inceffantes  as  bailas,  e  as  fècas.  Ajun- 

tava«fe  a  bateria  dos  canhoens  ,  de  grande  nwmero  de  na- 
vios, que  alli  fe  achavaõ  entaõ.  Parecia  infuperavel  o  po- 
der oppofto,  mas  contra  o  que  parecia  ,  penetrarão  os 

Portuguezes  o  rio,  entrarão  impetuofamente  a  Cidade,  e 

faqueada  ,  a  entregarão  às  chamas,-  O  mefmo  fízciao  aos 
navios  }  Cum  que  a  ?goa  ,  a  terra  ,  e  o  ar  fe  virão  intei- 

ramente fluctuando  em  dilúvios  de  fogo  ,  e  fumo  ,  com 
paímo ,  e  horror  das  regioens  circunvifinhas.  Brafonava, 
porem  ,  a  Cidade  chamada  Barbute  ,  de  que  não  temia 
a  impreíTiô  das  noílas  armas,  por  fe  achar  prezidiada  de 

muitos  mil  Resbutos ,  gente  feroz  ,e  deftemida  ,e  que  na  ín- 
dia fe  mantinha  na  reputação  de  invencível;  E  nefte  ca- 

fo  moítrarão  bem  ,  que  não  era  vã  a  fama  ,  que  corria 

do  feu  valor,  porque  póftos  em  campo  aberto,  e  expof- 
tos  aos  noífos  golpes  ,  fó  por  lograrem  os  íeus  ,  luftive- 
raõ  muitas  horas  o  impetuoio  furor  da  noífa  invafaõ;  Atè 
que  com  morte  de  quatrocentos  e  cincoenta,  fe  puzerão 

os  mais  em  defordem  ,  e  bufearão  no  efpeílo  dos  bofques 
o  feguro  das  vidas  ,  confcííando  por  efte  modo  ,  que  o 

íeu  valor  ,  que  excedia  ao  de  todas  as  Naçoens  do  Orien- 
te ,  cedia  ao  da  Naçaõ  Portugueza.  Foi  a  Cidade  íàquea- 

da  ,  e  logo  entregue  ao  fogo  ,  e  cortadas  as  cabeças  de 
quaíi  todos  os  mortos  ,  ao  paífar  a  noífa  Armada  por 

Surrate  ,  foraõ  lançados  naquella  praya  ,  para  que  tif- 
fem  os  Mogores , aífiftentes  namefma  povoação,  recenhe* 
cendo  os  triftes  defpojos  da  noíTa  vitoria  ,  o  muito  ,  que 
perdiaõ  em  nos  terem  por  inimigos. 

Vil. 
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Abril» 

O  Padre  Luiz  Cardeira  da  Companhia  de  Jefus ,  natural 
daFreguezia  de  NoíTa  Senhora  das  Neves,  termo  da 

Cidade  de  Ikja,  Arcebifpado  de  Évora,  padeceu  martírio 
em  ódio  de  noífa  Santa  Fé  na  Etiópia  nefte  dia  doannode 
1640. 

DECIMO  QUARTO  DE  ABRIL. 

I.  Saõ  Syheftrc  ,  Btfpo  ,  e  Mártir, 
II.  0  Beato  JoaÕ  ,  Confeffor. 
III.  0  Padre  Sebafttac  Barradas. 
IV.  Nafce  EIRey  Filippe  III.   de  Cafiella  y  II.  de  Portugal 
V.  Succeffo  felice  fobre  Tanaver.  Referem-Je  duas  acçoens  me- 

moráveis 

VL   Naufrágio  da  Não  Nojfa  Senhora  de  Bellem. 
Vil.  Infante  Dom  Manoel. 

■VIU.   tunaa-Je  o  Collegio  da  Companhia  de  Jefus  de  Coimbra* 
I. 

Aõ  Sylveftre  ,  Bifpo  de  Braga ,  encheu  as 
obrigaçoens  daquelía  grande  dignidade  com 
ííngalariíTimo  fervor :  Jà  convertendo  os  Gen- 

tios à  Fè  :  Já  confirmando  nella  os  Cathecu- 
menos :  Jà  enfinando  aos  Catholicos  os  primo- 

res da  perfeição  Evangélica  :  Sabendo  ,  queostyranos  ha- 
viaõ  deixado  no  campo  o  corpo  de  Saõ  Vi&or  ,  expofto  à 
voracidade  das  feras  ,  o  foi  íepultar ,  acompanhado  de  al- 

guns Chriftãos ,  e  fendo  por  eíta  occaííaõ  prezos ,  elle,  e 
os  companheiros  foraõ  todos  marry rizados  no  anno  de  70» 
ncfte  dia ,  em  que  o  fefteja  a  Igreja  de  Braga. 

It 
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Dia  14. 
de  TT 

Abril.  
ll- 

OBeatoJoaõ,  Monge  Ciftercicnfc  ,difcipulo  de  Saõ  Ber- 
nardo ,  e  mandado  pdo  rnefmo  Santo  a  Portugal ,  dea 

neite  Reyno  clariííimas  provas  de  virtudes  ,e  diciplina  Mo- 
naftica:  Foi  feu  gloriofo  traníito  ncfte  dia  :  Jaz  no  Mof- 
teiro  de  S.  Joaõ  de  Tarouca  • 

iii. 

O  Padre  Sebaftiaõ  Barradas,  Ulyííiponenfe,  da  Compaq 
nhia  de  Jcíu  ,  doutiífimo  interprete  da  Efcritura ,  como 

moitraõ  as  fuás  obras  taõ  celebres  no  Mundo.  Morreu  fan- 

tamente  ncfte  dia  no  feu  Collcgio  de  Coimbra,  anno  de 
161  5.  de  fete  nta  e  três  de  idade,  e  cincoentaefete  de  Re- 
ligião. 

IV. 

NO  rnefmo  dia,  em  Terça  Feira,  anno  de  1578.  naf- 
ceu  na  Villa  ,  e  Corte  de  Madrid ,  o  Príncipe  Dom  Fi- 

lippe,  depois  Rey  III.  do  nome  em  Caftella,  e  II.  em  Por* 
tugal ,  filho  quarto  do  quarto  matrimonio  deíRey  Dom  Fi- 
lippe  o  Prudente  ,  e  da  Rainha  Dona  Anna  de  Auftriaj 
Ncfte  novo  Príncipe  começou  a  declinar  a  Monarquia  de 
Hefpanha,  havendo  fobido,  no  tempo  de  feu  predtceílor, 
à  íua  mayor  exaltação. 

v. 
PElos  annos  de  1588.  ardia  em  furiofas  guerras  a  Ilha 

de  Ceilaõ ,  dominada  em  grande  parte  pelo  Raju,  mui- 
tas vezes  nomeado  nas  Hiftorias  daquellés  tempos.  Procu» 

ravão  osPortuguezes  abater»lhe  a  foberba,e  rebater  as  con- 
tinuas invazoens  ,  com  que  infeftava  pode  roía  mente  as 

terras,  que  dominava-mos  na  mefma  Ilha.  Ao  rnefmo  tem- 

po difeorria  pela  coita  delia,  Thomè  de  Soufa,  Capitão  mol- 
de huma  Armada,  de  pouco  porte  no  numero,  e  corpo 

das 
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das  velas,  mas  de  grande  confíderaçaõ  pelo  valor  dos  fcl-Dia  14, 

dados  :    Defembarcaraõ  em  vários  portos  ,   c  fízeraõ  vir  aA,de- 
terra  muitas  povoaçoens,  fendo  entre  as  mais ,  de  mayor 

nom.' a  chamada  Tanavcr,onde  havia  hum  Pagode  muy 
celebre ,  e  de  tanta  repntaçaõ  entre  os  Gentios ,  que  tinhaõ 

por  dogma  infalíivei  da  fua  crença,  que  raó  podiaõ  che- 
gar alli  os  Chriítãos:  Eftas  meímas  vozes  ,    taõ  acredita- 
das na  fé  daquclles  bárbaros,   avivarão  mais  o  ardor  dos 

Portuguezes  para  intentarem  a  fua  deftruiçaõ.   Apparecia 
em  hum  íuio  eminente  huma  eftupenda  fabrica,  cuberta 
com  abobedas  de  mármore  ,  e  eftas,  de  cobre  dourado  :  Pe- 

los lados  fe  viaõ  Capellas ,  obradas  com  admirável  primor, 

e  nellas  Ídolos  de  exquifítas  figuras  ,  cjue  paííavaõ  de  mil: 

Dilatava-fe  a  mefma maquina  em  muitos  clauftros  ampjif- 
fímos,  e  oíficinas,  e  cazas  competentes  para  hum  numero 
infinito  de  Gentios ,  que  concorria  àquelle  mais  celebrado 
lugar  da  fua  falça  adoração.    Occupava  efte  monftruofo 

corpo  mais  de  huma  legoa  de  circunferência,  de  longe  re- 
prefentava  huma  populofa  Cidade.   Poítos  em  terra  os  Por- 

tuguezes,  inveftiraõ  a  povoaç  õ,  e  facilmente  a  entrarão, 

deixada  de  feus  moradores ,  fiados,  fem  duvida,  em  que 

íe  defenderia  melhor ,  que  na  força  dos  feus  braços  ,  na  im- 
munidade    do  fu  Pagode.    Defpojado  o  Ingar ,  e  cativos 
alguns,  dos  que  naõpuderaõ  fugir ,  dominarão  os  Portu- 

guezes o  Pagode  fem  alguma  contradição,  enelle  laborou 
com  ardentiííimo  furor  o  eftrago ,  e  aruina:  Vieraõ  ater- 

ra os  ídolos  feitos  pedaços ,  e  foraõ  entregues  ao  fogo  :  AC' 
fim  toda  aquella  maquina  de  loberbos  edifícios,   que  em 
breve  eípaço  fc  converterão  em  cinza,  e  a  vã  opinião  dos 
Gentios,  era  fumo:   Foraõ  paíTadas  à  efpada  muitas  vacas, 

que  alli  fe  acharão ,  injuria  a  mayor ,  que  fe  pode  fazer  aos 
daquella  Naçiõ.   Recolheraõ-fe  os  Portuguezes  aos  navios, 
e  quando  já  eftavaõ  para  dar  à  vèlla,  entrou  na  Capitania 
hum  mancebo  Chingalá,  que  pelogéfto,  e  traje,  moftra- 

va  fer  pelToa  principal :  Abocou-fe  com  huma  moca  da  íua 
mefma  Naçaõ,  que  vinha  cativa,  e  ambos  começarão   a 
fallar  com  taes  demonftraçoens  de  ternura  ,  laftima  ,   e 

fentimento,  e  tanta  copia  de  lagrimas,  que  provocarão  a 
attençaõ,  ecuriofidade  dos  circundantes  a  faberem  o  que 

aquillo 
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^**  ,4,aqnillo",era  :  Souberaõ,  que  o  mancebo  eftava  deípczado 
Abri  depcaeo  tempo  com  a  moça,  e  confiando- íhe,  que  a  íe- 

yaváo  caiiva  os*  Portuguezes  ,  fe  quiz  oífcrecer  volunta- 
riamente á  mofina  efcravidaõ,  eftimando,  mais  cjue  a  li» 

berdade  ,  o  correr  com  fua  efpoza  igual  fortuna  ,  pofio 
que  tão  adverfa.,  Naõ  tardou  o  clariflimo  Soufa  em  fazer 
hum  a  bizarra  ofteotaçaõ  da  íua  géneroíidade  $  Ordenou, 

que  foliem  ambos  poílos  em  terra  ,  dizendo  ,  que  naõ 
era  bem  acrefeentar  grilhoens  aos  com  que  o  amor  prendia 
taõ  finos  amantes  :  Èlles ,  porém,  admirados  daquella  re- 
zoluçaõ  ,  íahiraõ  com  outra  naõ  menos  rara  ,  e  b/iofa  : 
loíiítirnõ  ,  em  que  queriaõ  fer  toda  a  vida  eferavos  de  hum 

tal  íenhor,  e  íem  haver  quem  os  pudeíTe  diffuadir  de  hu- 
rea  pertençaõ  taõ  eftranha  ,  vieraõ  para  Coiumbo,  on- 

de fe  fizeraõ  Ghriftaõs ,  e  íerviraõ  toda  a  vida  a  Thomc 

de  Soufa  ,   e  aos  Portuguezcs,  com  íinguiar  fidelidade. 

vi. 
VOltando  da  índia  para  Portugal  a  Náo  nofla  Senho- 

ra de  Bellcm  ,  de  que  era  Capitão  Jozé  Cabreira  da 

Guarda  ,  no  anno  de  1634.,  antes  de  chegar  ao  Cabo  da 
Boa  efperança,  cedendo  a  huma  furiofa  tempeítade ,  com 
que  lutou  muitos  dias ,  deu  nefte  á  coita  ,  mas  com  taõ 

raro  fucceíío  ,  qual  nem  antes  ,  nem  depois  fe  vio  em 
perdas,  e  fracafos  femelhantes :  Porque  fuecedendo  cahir 
íobre  hum  banco  de  área,  fahiraõ  todos  a  pé  enxuto,  e 

tiveraõ  lugar  de  aproveitarem  os  mantimentos ,  e  o  mais 
preciofo  da  fazenda,  e  a  madeira,  e  pregaria,  com  que 
puderaõ  fabricar  duas  embarcaçoens  ,  em  que  paílaraõ  a 

falvamento  a  Moçambique.  Naõ  deixou,  porém,  de  euf- 
tar  grande  trabalho  a  aífiftencia  ,  que  fizeraõ  de  muitos 
mezei  naquclles  bárbaros  areaes  ,  onde  padecerão  muitas 

miferias ,  c  faltas  ,  principalmente  de  agoa  ,  e  de  deten- 
ça contra  as  inclemências  do  tempo  j  Ao  que  acrefeeraõ 

pezadas  contendas  entre  a  gente  -y  Que  he  tal  a  Portugue- 
za,  que  até  nas  ultimas  adveríidades  rompe  com  os  Ímpe- 

tos da  porfia  os  vínculos  da  uniaõ  ,  ainda  quando  neíra 

lhe  yay  a  confervaçaõ  da  própria  vida.  Toda  via  a  pru- dência . 
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dencia  ,   e  autoridade  do  Capitão  ataihon  logo  nó  prin-Diai^. 

cipio  as  diííençoens  ,  com  que  naõ  fe  padeceu  alli  outra     ̂ Q. 
perda  ,  mais  que  a  de  alguns ,  que  morrerão  de  doenças. 

VIL 

Eíle  dia  do  anno  de  1 J37.  faleceo  em  Évora  o  In- 
fante Dom  Manoel ,  filho  dclRey  Dom  Joaõ  III.  e 

da  Rainha  Dona  Carharina,  havendo  nafeido  em  Alvito 

no  primeiro  de  Novembro  de  1531.  Foi  jurado  Prínci- 
pe em  1  3.  de  junho  de  i 5  3  y.  em  Évora  ,  para  o  qot  fe 

celebrarão  Coites.  Jaz  fepultado  no  Real  Mofteiro  de 
Bellem. 

VIII. 

NEíle  dia  de  1547.  lançou  o  Venerável  Padre  MeP 

tre  Simaõ  Rodrigues  a  primeira  pedra  ao  magnifico 

edificio  do  Collegio  da  figrada  Companhia   de  JE- 
SUS da  Cidade  de  Coimbra.    Nas  primeiras  enxadadas,quc 

fe  dera5  na  terra  ,  fahio  delia  hum  enxame  de  abelhas , 

que  fe  teve  a  bom  pronoftico  3  c  por  fimbolo  dos  enxa* 

mes  de  Varoens  Apoftolicos  ,  que  daquelle  Collegio  ha- 
viam de  fahir,   como  tem  fahido  ,  a  promulgar   o  Santo 

Evangelho   em  todas  as  quatro   partes  do  mundo.    He  o 
primeiro   dos  Collejios   de  toda  a  Companhia  ,  que  teve 

no  mundo  ;   Foi  fundação  delRey  Dom  Joaõ  II í.  para  Se- 
minário de  Pregadores  Evangélicos  no  Oriente,  e  o  dotou 

com  baftantes  rendas   para  íuftentar  duzentos  Religiofos. 
O  meimo  Rey  lhe  ajuntou  o  Collegio  das  Artes,  que  he 
parte  da  Univerfidade  ,  todo  fugeito  á  Companhia.   Tem 

onze  ClaíTes  de  Latim  ,  quatro  de  Filofofia ,  huma  de  Gre- 
go ,   e  Hebreo  ,que  pertencem  á  Univerfidade.   Tem  mais 

duas  Cadeiras  de  Moral  ,   que  paga  o  Bifpo  de  Coimbra. 

Mais  quatro,  huma  da  Sagrada  Efcritura,  e  trez  deTheo- 

logia,   que  he  eftudo  particular,  e  (6  pertence  aos  Theo- 
logos  da  Companhia* 

Kkkk  DECÍ- 



626 ANNO  HISTÓRICO 
Dia.  15. 

Abril    ̂ ^^>^>^>^^^^*^*^#^>*55»*S5»*S^^5»^> 

DECIMO  QUINTO   DE  ABRIL. 

I.  Os  Santos  Torcato ,  Cucufate%  e  Suzana,  Mártires. 

II.  Saõ  frey  Payo ,   Confejfor. 
III.  Beatificação  de  Santa  Ij abei  y  Rainha  de  Portugal. 
IV.  O  Infante  Dom  Carlos ,  filho  delRey  Dxtrn  Manoel. 

V.  Dom  Jayme ,  Cardeal. 
VI.  André  Furtado  de  Mendonça. 

VIL  Triunfo  de  Dom  Joaõ  de  Cafiro. 
1. 

S  Santos  Torcato  ,  e  Cucufate,  irmãos,  c  a  San- 

ta Virgem  Suzana  ,  irmã  de  Saõ  Vj&or  ,  to- 
dos naturaes  de  Braga,  padecerão  neíle  dia  glo- 

riofo  martyrio  na  meíma  Cidade  ,    imperando 
Nero. 

11 

SAõ  Frey  Payo,  natural  de  Coimbra  ,  e  hum  dos  pri- 
meiros Religiosos  de  São  Domingos  em  Portugal ,  cu- 

jo habito  recebeu  das  mãos  do  Santo  Frey  Sueiro  Gomes: 
Nefla  nova  milícia  começou  a  luzir  ,  e  refplandecer  co- 
m©  hum  novo  Sol,  em  íantidade  ,  e  doutrina  :  As  Tuas 

vozes  no  púlpito  ,  os  feus  coníeShos  no  Confeílionario  , 

e  íobre  tudo  os  exemplos  da  fua  vida  levarão  a  Deos  mui- 
tas almas  j  Concorreu  com  incanfavel  zelo  para  a  erecção 

do  Convento  da  fua  Ordem  em  Coimbra  ,  e  ncile  foi  o 

primeiro  Prior  ,  em  grande  utilidade  ,  e  coníolaçaõ  dos 
íubditos  ,  pela  íuavidade  ,  e  vigilância  do  ícu  governo: 
Foi  iníigne  com  milagres  na  vida  ,  e  muito  mais  depois 
da  morte. 

III. 
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Dia  15. 

III  de 1Ll-  Abril. 

NO  roefmo  dia  ,  anno  de  i  j  i<5.  expedio  o  Summo 

Pontífice  Leaõ  X  a  Bulia  da  Beatificação  para  oBtf- 

pado  de  Coimbra  da  efclarccida  ,  c  fempre  gloriou  Rai- 
nha de  Portugal,  Dona  Ifabel ,  mulher  delRey  Dom  Diniz, 

a  quem  já  os  Portuguezes  ,  com  uniforme  aclamação , 

no  efpaço  de  quafi  dous  feculos  ,  haviaõ  dado ,  por  anto- 
nomafia,  o  foberano  nome  de  Rainha  Santa,  pela  fama 

univerfal  de  fuás  heróicas  virtudes,  e  eftupendos  milagres, 

obrados  cm  fua  vida,  e  depois  de  lua  morte,  B?a:ificou-a, 
o  fobredito  Pontífice  a  inftancias  delRey  Dom  Manoel, 

fexto  neto  da  Santa  Rainha  :  Depois  fc  ampliou  a  mefma 

Bulia  a  rogos  delRey  Dom  Joaõ  III.  também  para  o  lu» 
gar  onde  aííiftiíTe  a  Corte  j  Depois  para  todo  o  Reyno. 

De  fua  Canonização  diremos  no  dia  a  que  pertence.  ££  ** 

IV. 

^1  O  meímo  dia  ,  anno  de  i  f  1 1.  morreu  em  Lisboa  , 

7  com  quatorze  me2e$  de  idade,  o  Infante  Dom  Car- 
los, filho  dos  Reys  Dom  Manoel  ,  e  Dona  Leonor.  Nem 

o  feu  nafeimento  ,  nem  a  lua  morte,  fizeraô  grande  im- 

prefíaõ  nos  povos  ,  para  o  gofto  ,  ou  fentimento  :  Por- 
que viaõ  eímaltada  a  Cafa  Real  com  tantos  Prkcipes 

íucceffores ,  que  a  multiplicação  delles  jà  era  ,  antes  pe- 
zo  ,  que  ornato  para  a  Coroa. 

V. 
Omjayme, filho  fegundo  dos  infantes  Dom  Pedro, 
e  Dona  Ifabcl  :  Neto  por  feu  pay  ,  dos  Reys  Dom 

João  í.  e  Dona  Filippa  ,  por  fua  mãy  ,  dos  Condes  de 

Urge!  DomJayme,e  Dona  Ifabel :  Foi  Príncipe  de candi- 
diííimos  coftumes  j  Fez  nas  letras  não  vulgares  progreí- 

fos  :  As  turbulências  do  Reyno,  nos  princípios  do  gover- 
no delRey  Dom  Affonfo  V*  o  levarão  a  Flandes ,  onde, 

por  intervenção  de  lua  tia  Dona  Ifabel  ,Duqueza  de  Bor- 
Kkkk  ij  gonha, 
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Dia  15. gonha  ,  foi  feito  Bifpo  de  Arras  ,  e  obteve  outros  bene- 

.,  ̂   ficios  j  De  Flandes  paífou  a  Itália  ,  e  foi  recebido  em  Ro- 
ma com  íingulares  eftimaçoens, devidas  ao  feu  Real  langue, 

e  muito  mais  às  excclleotcs  prendas,  e  virtudes,  de  que 
era  dotado  :  Calixto  1II«  o  fez  Cardeal  do  titulo  de  Santo 

Euftaquio,  e  afirma  Eneas  Sylvio  (  depois  Pio  II.)  Que 
era  taõ  fuperior  a  Tua  modeftia  ,  a  fua  gravidade  ,  o  leu 

engenho,  e  que  refplandecia  tanto  no  amor  das  virtudes, 

e  letras,  que  já  lhe  tardava  a  purpura  em  taõ  tenra  ida- 
de (era  então  de  vinte  e  dous  annos).  Sendo  de  vinte  c 

cinco  ,  e  dez  mezes  ,  lhe  fobrevcyo  huma  enfermidade 

mortal,  que  toda  via  podia  ter  remédio  (diziaõ  os  Médi- 
cos )  fe  offendeífe  a  pureza  :  Mas  o  caftiííimo  Principe 

antes  quiz  morrer  ,  que  manchar-fe  :  Morreu  ,  cm  fim, 
mas  naõ  o  terá  a  fua  fama  á  viíla  de  huma  taõ  heróica  , 

e  portentofa  rezoluçaõ  :  Succedeu  fua  morte  nefte  dia  , 
anno  de  145  9.  Jaz  em  nobre  fepultura  ,  cm  Florença, 
no  Convento  de  Sao  Miniato. 

vi. 
ANdré  Furtado  de  Mendonça,  filho  de  Affonío  Fur- 

tado de  Mendonça,  Comendador  de  Borba  \  e  Rio 

mayor,  e  de  Dona  Joanna  Pereira,  chamado  na  índia  o 
gram  Capitão,  renome  de  grande  gloria  ,  e  muito  mais 
naquelle  Eftado ,  pafeftra  fempre  de  Capitães  famofos: 
Em  obfequio  da  Fé,  c  ferviço  do  ftu  Rcy  ,  militou  toda 

a  vida,  e  confeguio  por  mar,  e  terra,  iliuftriííimas  vito- 
rias :  Dtílruio  a  Cidade  de  Jafanapatão  ,  e  coitou  a  ca- 

beça ao  Rey  delia,  que  poderofo ,  e  fobetbo,  fe  prezumia 
invencível  :  Aííim  a  de  Veranula  ,  defendida  de  glande 

numero  de  valerofos  Toldados,  e  groça  artelharia ;  Na  cx^ 
pugnaçaõ  de  hum  de  doze  Caftellos,  que  havia  na  mef- 
nn  Cidade,  lhe  acertou  huma  grande  pedra  na  cabeça, 
de  que  ficou  fem  acordo  ,  lançando  fangue  pela  becea, 

olhos,  e  ouvidos,  mas,  recobrando-fe  ,  a  primeira  cou- 
fa  que  fez  ,  foi  perguntar  pelo  tftendarte  Real  ,  como 

Epaminondas,  cm  cafo  femelhante ,  pelo  leu  efeudo:  Ar- 
razou  a  Fortaleza  do  Cunhale  ,  Coifado ,  naquelles  tem. 

pos, 
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Al 

pos,  formidável  :    Defendeu  com  fucceííbs  milagrofos  aDiaI5* 
Cidade  de  Maíàca  ,  combatida  furiofamente  de  iéte  Reys 

Mouros ,  coligados  comos  Oiand^zes  :  A  cftes  lançou  da- 
qudles  mares  ,  e  das  Ilhas  de  Amboino  ,  rebeladas  en- 
t àò  ao  Eftado  da  índia  :  Os  gentios  ,  os  Mouros  ,  e  os 
mefmos  hereges  tremiaõ,  ouvindo  o  feu  nome  :  Muitos 
vinhaõ  de  terras  diftantes  fó  a  ver  ,  e  admirar  a  hum  Va- 

rão de  tão  efclarecida  fama:  Naõ  foi  menos  pio  ,  que  va- 
lerofo  ,  unindo  por  modo  admirável  os  brios  de  foldado , 

e  os  primores  de  Catholico:  Illuftre  igualmente  em  ven- 
cer inimigos,  e  a  íi  mefmo  :  Trouce-lhe  certa  mulher 

occultamenrc  huma  filha  de  grande  fermoíura,  intentan- 
do remediar  por  efte  modo  a  fua  neceííidade ;  As  quaes  el- 

le  d.fpachou  com  repartição  tão  fanta ,  como  difertta  : 

A'  mãy  deu  huma  afpera  reprehenção;  A5  filha  [  fem  lhe 
tocar  |  huma  boa  quantia  de  dinheiro  para  feu  dote:  As 
luas  oraçoens  eraõ  as  armas,  em  que  mais  hava  nos  ma- 
yores  perigos  :  O  Rozario  SantiíTimo  que  com  grande 
devoção  rezava  todos  os  dias  )  era  o  íeu  eícudo  impene- 

trável à  vehemencia  das  bailas :  Muit3s  vezes  lhe  acerta- 

rão furiofas  no  peito  ,  e  lhe  cahirão  rendidas  aos  pês  : 
Muitas  vezes  lhe  appareceu  ,  c  aífiftio  em  forma  vifivel  a 

Mãy  de  Deos  nos  mais  perigofos  confli&os.  Governou  al- 
gum tempo  o  Eftado  da  índia,  e  voltando  para  Portugal, 

palíado  o  Cabo  de  Boa  efperança  ,  lhe  fobreveyo  neíle 
dia  a  morte  ,  tão  Tanta  ,  como  o  fora  a  vida  ,  anno  de 

ióio.  Foi  feu  corpo  trazido  a  Lisboa  por  toda  a  Nobre- 
za ,  e  povo,  com  univerfaes  acclamaçoens  de  valerofo, 

t  Santo  Jaz  no  Convento  de  noíía  Senhora  da  Graça  da 
mel  ma  Cidade. 

VII 

rOnfegntda  ,  por  Dom  Joaõ  de  Caftro  ,  a  celebradif- 
^  íima  vitoria ,  que  fervio  de  glortofo  remate  ao  fegun- 

do  cerco  deDio:  Levantada  a  Fortaleza  defde  osp  imeiros 
fundamentos,  em  forma  mais  regular ,  e  grandiofa  :  Naõ 
ío  tímidos,  mas  atónitos  ,  todos  os  Príncipes  do  Oriente: 
Reduzidos  à  ulcima  dczefperaçaò  os  Vaífallos  delRey  de 

Cam- 
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D,a  'S-Cambáyá,  jà  pelo  cftrago  ,  padecido  na  batalha,  já  pelo 

*,  e.  que  depois  fizeraõ  os  navios  Portuguezes  nas  coftas  dacjuel- 
lc  Reyno,  de  que  foraõ  hum  terrível  açoute;  Voltou  D. 
Joaõ  dcCaftro  para  Goa  ,Metropoli  daquelle  Eíhdo ,  e  os 
moradores  delia  oquizeraõ  receber  com  huma  tal  aYmon.fi 

traçaõ  de  alegria  ,  e  grandeza  ,  que  renovaííe  a  memoria 
dos  triunfos,  com  que  a  antiga  Roma  tanto  emnobteceu, 

c  aplaudio  os  feus  heroes.  Deixou-le  vencer  o  Governador 
defta  vontade  do  povo,  ao  qual  naõ  devia  entriftecer  com 

a  contradição  (  que  parecia  defprezo  )  em  tempo  taõ  ale- 
gre. Quiz  também  deixar  efte  novo  incentivo  aos  Portu- 

guezes,  que  militavaõ  na  índia,  para  que  pizada  a  vileza 

dointerece  (a que  já  fe  inclinavaõ  muitos,  e muito)  afpiraf- 
íèm  fó  aos  apiaufos  da  fama.  Alguns  cenfuravão  nefta  par- 

te ao  Governador,  mas  cremos,  que  com  mais  inveja, 
que razaõ  N20  chegaria  aquelle  Eftado  ao  em  que  hoje  o 
vemos  ,  f e  fe  repetiífem  iguaes  demonftraçoens  fobre  iguaes 
proezas.  Deftinado  pois ,  efte  dia,  anno  de  1547.  para  o 

triunfo  (  o  primeiro ,  e  o  ultimo  ,  que  vio  a  noffa  Azia  )  ap- 
pareceu  pela  menhã  hum  efpaçozo  cães  novamente  fabril 
cado ,  e  viftofamente  cuberto  de  alcatifas ,  e  as  muralhas ,  e 

ruas  cubertas também  detèiae,  e  veludos  decores  diferen- 

tes, formando  a  toda  a  parte  huma  perfpcctiva  ,  preciofa 

pela  riqueza  ,  alegre  pela  variedade.  Na  portada  da  Cidade 
de  Goa  feviaõ  dous  Lroens  dourados,  fuftcntandoas  RoeU 

las  dos  Caftros.  Formou-fe  junto  ao  Cães  hum  dilatado 
bofque  de  arvoredo,  que  oppofto  ao  Sol  dava  lugar  a  que 
entraífem  as  luzes  ,  não  os  ardores.  Via-fe  o  rio  cuberto  de 

varias  embarcaçoens,  que  dos  portos  vizinhos  concorre;  «õ 
embandeiradas, e  viftofas,  No  terreiro  do  Paço  fe  levantou 

hama  Fortaleza  ,  dezenhada  pela  planta  de  Dio  ,  guarneci- 
da de  algumas  bombardas,  e  outros  inftrumentos  de  fo- 

go, que  exciravão  dos  paliados  perigos  huma  alegre  me» 
moria.  Preveniraõ-fe  danças ,  e  muzicas ,  nadtftreza  plau- 
ziveis ,  fuaves  naconlonancia,-  As  letras  eraõ  acomodadas 
ao  dia  ,  diferetas,  e  feftivas.  As  galas,  ejoy as ,  excediaõ 
todo  o  preço ,  c  davaõ  huma  luzida  prova  da  opulência  do 

Oriente.  Abalou  de  Pangim  o  Governador  em  huma  ga- 
leou  bizarramente  ornada:  Levava comíigo   os  Fidalgos 

velhos , 
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velhos,   parciaes  agora  no  triunfo,  icomo  antes  nos  peri-  Díaiç. 

gos.    Precediaõ  em  grande  numero  os  galeoeos  ,  e  mais     de. 
vazes  da  Armada  Reai ,  e  com  repetidas  íalvas  enchia5  de 
eftrondo  os  orizoentes  ,  [os  coraçoens  de  jubilo.  Refpondiaõ 
promptas ,  e  feftivas  as  fortalezas  da  terra.    Sahio  a  ella  o 

Governador,   entre  alegre,  e  mageftofo  ,    no  femblante 
ayrofo  ,  e  luzido  na  gala.    Veftia  hurna  roupa  Franceza  de 
ferim  carmezim  com  troçaes  de  ouro  ,  que  lhe  tomavaõ 
os  golpes,  em  íima  huma  courajde  laminas ,  aífentada  em 

borcado  com  tachoens  de  prata,  gorra  com  plumas ,  doura- 
das as  guarniçoeos  da  efpada.   No  Cães  o  eíperava  o  cor- 

po da  Cidade,  e  o  Vereador  antigo  lhe  fez  huma  oração 
na  iingoa  Latina,  involvendo  merecidos  elogios  em  frazes 
elegantes.   Logo  os  Vereadores  o  receberão  debaixo    de 

palio ,  e  hum  Cidadão  de  authoridade  ,  inclinado ,  e  re- 

verente ,  lhe  tirou  a  gorra  da  cabeça,  pondo-lhe  nella  hu- 
ma coroa  trionfal  ,  e   na  maõ  huma  palma.     Precedia, 

tremolando  ao  vento  ,  o  eftendarte  das  Quinas  Reaes  Por- 
tuguezas ,  olhadas,  com  admiração  nova  ,  dos  Mouros ,  e 

Gentios.     Seguiaô-fc    as  bandeiras  delRey    de  Cambava, 
varrendo  as  ruas,  e  feiscentos  prizioneiros  ,  arraftando  gri- 
lhoens.    O  povo  repetia  vivas ,  os  canhoens  as  (alvas :  A 
Fortaleza  novamente  fabricada  difparou  as  peças  ,    que 
a  guarneciaõ  ,  e  em  lugar  de  balas,  cahiraÕ  a  pouca  dif- 
tancia  doces  difFerentes,   trocadas  em  delicias  do  gofto  as 
vioiencias   do  ferro.   As  danças  ,  e  inftrumentos  muíícos, 

aplaudiaõ  ,  fem  ceffar ,  a  gloria  de  tão    plaufivel  triunfo, 

c.fobrc  o  heroe  triunfante  derramavaõ  as  damas  das  jânel- 
las  flores ,  e  agoas  cheirofas.     Nefta  forma  chegou  à  Ca- 
thedral  ,Metropoli  de  todo  o  Oriente  ,  onde  oBifpo,eo 
Clero,  o  receberão  com  Te  Denm.    Logo  proftrado  ante 
o  Senhor  dos  Exércitos ,  lhe  confagrou  piedofas  oífertas  , 
atribuindo  ,  como  devia  ,    aquella  felicidade  à   maõ  toda 

pocierofa.   Chegarão  eftas  noticias  a  Portugal ,  e  fe  diz,  que 
a  Rainha  Dona  Catharina  ,  depois   de  ouvir  difeurfos  vá- 

rios dos  que  feachavão  prezentes  ,  concluirá  com  eftas  pa- 
lavras, ditas  na  fua  Iingoa  Heípanhola.    Jftfin  Don  Juan 

veniió  como  Chrtjiiano }e  triunfo  como  gentil, 

DECÍ- 
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DECIMO  SEXTO  DE  ABRIL.       ! 

I.  Santa  Engraàa  ,  Virgem ,  e  Mártir. 
II.  SaÕ  Thortbto  ,  Btjpo  ,  e  Confeffbr. 
III.  to  Frnttuozo ,  Bifpo  ,  *  Confeffbr. 
IV.  Bauttfmo  do  Serentffimo  Senhor  Infante  ,  Dom  entorno. 
V.  jWõ  flí  ttr«*  £/Ww  <&  Reyno  a  Felippe  IL 
VI.  Padre  Frey  Manoel  de  Saõ  Bernardino. 

:'  '** .  1. 

I^0i0\  ANTA  Engracia  ;  Virgem  fingulariflíma  nos 
?ik@vSi  ̂ otcs  ̂ a  natureza  1  muito  mais  nas  perfeiçoens 

da  graça,  da  qual  fe  lhe  derivou  o  nome,   e 
conveyo  o  nome  ao  fogeito.   Nafceu  em  Bra 

ga ,  c  feu  pay  era  Rcy,  ou  Regulo  da  nu  ima  Ci- 
dade.   Hum  grande  Príncipe  de  cerra  Provincia  de  Fran- 

ça pe;  tendeu  cazar  com  a  Santa  Virgem  ,  e  a  mandou  pe- 
dir a  íeu  pay  ,   ao  qual  agradou    muito  a  pertençaõ,  e  à 

filha  muito  mais,  pofto,  que  havia  confagrado  a  Deos  a 

íua  pureza  ,  mas  fora-lhe  revelado,  que  tudo  eraõ  difpoíi- 
çoens  foberanas  para  a  doplicada  coroa  de  Virgem ,  e  Már- 

tir. Acompanhada,  e  fervida  de  dezoito  Cavalleiros,  to- 
dos nobres,  todos  Chriílãos,  todos  Portnguezes,  partio  de 

Braga,  e  antes  de  chegar  aQaragoça,  já  lhe  haviao  che- 
gado os  èccos  (  que  foavaõ  maito  ao  longe)  da  crueldade 

atrociflirna  ,  com  que  alli  erao  atormentados  os  Chriftacs. 
Cheya  a  Santa  de  hum  ardor  fobrenatural ,  fe  refolveu  a 
hir  bufear  o  tyrano,  e  na  lua  prezença  Jheafeouadeshu* 
manidade,  e  fevicia,com  que  atormentava  a  tantos  inno- 
centes  ,   por  adorarem  a  hum  íó  ,    e  verdadeiro  Deos ,  e 
não  aos  falíbs.  Fotão  eílas  palavras  ouvidas,  com  furor  im- 

placável do  tyrano.   Mandou  logo  prender  a  Santa  ,  e  ven» 
do ,  que  nem  as  caricias  ,  nem  os  ameaços  ,  baftavaõ  a  lhe 

abalar  (quanto  mais  render)  a  conítancÍ3,   paliou  à  pro- 
va de  cruJiíIimos  tormentos,  qnanto  pode  inventar  «rai- 

va. 
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va,  c  a  vingança,  o  furor,  ca  fereza,  fe  executou  naquel-^* '& 
le  corpo  virginal ;    Mas  oefpirito,  aomeímo  tempo  triun-  a^i 
fava  taõ  forte,  e  taõ  alegre,  que  confundia,  e  aííombra- 
va  aos  rneímos  executores  de  tanta  crueldade.   Vendo  ,  cm 

fim,  o  tyrano    a  fortaleza  invencível  da  Santa  Virgem, 
mandou, que  lhe  pregaífem    hum  cravo  de  ferço  no  alto 

da  cabeça ,  e  na  execução  deite  tormento  ,  efpirou  glorio- 
famente,  nefte  dia,  pelos  annos  de  306.   íervindo-lhe  o 
roefmo  cravo  de  triunfante  Laureola.   Jaz  feu  fagrado  cor- 

po ,  com  fumma  veneração  ,  em  Qaragoça  ,  no  iníígne 
Murteiro  da  Ordem   de  Saõ  Jeronymo  ,  que  por  occaiiaõ 
da  noíía  Santa  fe  chama  de  Santa  Engracia. 

11. 

SAõThoribio,Bifpo  dèTuy,  Cidade,  naquelles  tem- 
pos, da  antiga  Luíitania,  fugeita  à  Metropoli  de  Bra* 

ga  ,  foi  Varaô  de  excellentes  virtudes,  e  profundas  letras. 
Logrou  as  eftimaçoens  do  Santo  Pontífice  Leaõ  I.  do  no- 

me, com  quem  em  Roma  aííiftio  alguns  annos,  e  depois 
fe  tratavaõ  por  cartas  com  grande  amor ,  como  taõ  íeme- 
lhantes  na  doutrina,  e  fantidade  j  Impugnou  com  valor 
ííagular  em  Hefpanha  os  erros  de  Prifciliano ,  que  hiaõ  pre- 

valecendo contra  as  verdades  Catholicas.  Morreu  fantiíTi* 

maraence  nefte  dia  ,  anno  de  454.  Jaz  no  Morteiro  de  Saõ 

Martinho  de  Lievana,  queelle  mefmo  edificara  nasAftu- 
rias. 

iii. 

SAõ  Fructuofo  (tal  foi  no  nome , ena  realidade  )  nafeca 
em  Galiza ,  de  geração  ,  naõ  fó  illuftre ,  mas  Real.  Defdc 

os  primeiros  annos  começou  a  refplandecer  em  virtudes; 
Jà  defde  entaõ  fe  aplicava  a  bufear  lugares  folitarios,  onde 

pndeífe  ,  no  diícurfo  da  vida  ,  oceultar-íe  aos  olhos  doi 
homens,  e  viver  fó  para  Deos ;  Guiado  deftes  lantos  de- 
zejos,  veftio  o  habito  da  fagrada  Ordem  do  infigne  Patri- 
archa  Saõ  Bento  ,  e  naquelia  perfeitiflima  efcola  de  virtu- 

des ,  aprendeu  altas  liçoeos  de  eípirito ,  de  que  foi  depois 
grande  Meftre.   Herdando  de  feus  pays  muitas  riquezas  as 

LU1  difpen- 
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Dia  1 6. difpendeu  nâ  erecção  de  muitos  Mofteircs  da  rrufrra  Or- 
j¥  dem  ,  aproveitando-fe  dos  íitios  ,  que  algum  dia  julgara 

proporcionados  para  a  vida  retirada,  e  contemplativa.  Se- 
guiaó  os  feas  exemplos  innumeraveis  peíloas  de  hum ,  e 
outro  fexo.  De  todos  era  luz,  de  todos  pay  benigno,  e 

benéfico  para  todos.  Para  todos,  em  fim  ,  verdadeiramen- 
te fru&uofo.  A  inftancias  delRey  Cindafuintho  aceitou  o 

Bifpado  de  Dume  ,  depois  o  Arcebiípado  de  Braga  r  e  em 
huma  ,  e  outra  dignidade  ,  mudou  de  eílado  ,  naõ  de  vida. 
Taõ  Religiofo  era  no  Palácio ,  como  o  fora  no  Moíreiro, 
taò  humilde  ,  taõ  penitente,  taõ  modefto,  taõ  fervoroío, 

taõ  caritativo  :  Só  nefta  ultima  virtude  íe  excedia  agora,1 
porque  podia  dar  mais.  Apenas  rezervava  o  precizo  pn;a 

íe  manter  a  fi,eafua  pequena  família,  com  grande  mo- 
deração j  Tudo  o  mais  defpendia  em  foccorro  dos  pobres, 

e  na  erecção  de  novos  Mofteiros.  Tratou  com  grande  fer- 
vor ,  e  vigilância  de  reformar  as  Juas  ovelhas,  aííim  astío 

eftado  Eccleíiaftico  ,  como  íecular  ,  e  huns ,  e  outros ,  cmen- 
davaõ  a  vida  ,  òu  atrahidos  das  virtudes  de  leu  lanto  Paftor, 

ou  temerofos  do  caftigo.  Con  fumou  DeOs  a  lantidade  de 

feu  Servo  com  prodigioíos  milagres.  Curava  os  enfer» 
mos. afugentava  oseípiritos  malignos,  domefticiva  os  bru- 
MM imperava  fobre  os  elementos.  Muito  antes  de  morrer 
prediííe  o  dia  /  e  hora  da  fua  morte ,  e  entaõ  fe  fez  levar  à 

Igreja ,  e  recebidos  devotiíTímamente  os  Sacramentos  ,  en  • 

tre  fuaviííimos  oolloquiosrcom  Deos,  aífiítido  de  grande  nu- 
mero de  Anjos,  e  Bemaventurados ,  rendeu  o  ditofo  efpiri- 

to  ,  neíle  dia  ,  anno  de  665.  Foi  fepultado  no  fcu  Morteiro 

do  Salvador,  naõ  longe  de  Braga ,  donde  depois  foi  tres- 
ladado  para  CompoíleiJa. 

IV. 

NO  mefmo  dia,  em  Sábado,  anno  de  16*95.  foi  bauti- zado  por  Luiz  de  Souza,  Capellaõ  mor,  e  Arccbifpo 

de  Lisboa  ,  com  luzidiííima  pompa  ,  Real ,  e  mageftola  cf- 

tentaçaõ,  o  Sereniffimo  Infante,  Dom  António,  quarto  fi- 
lho dos  fenhores  Reys ,  Dom  Pedro  II.  e  Dona  Maria  Sofia: 

Puzeraõ  íhe  os  nomes,  em  memoria  de  vários  Santos,  e 
e  de 
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c  de  alguns  de  feus  Au£uftiíIimos  afcendentes :  Dom  Anto-Dia  16. 

nio,  Francilco  ,  Jofeph  ,  Bento,  Theodozio,  Leopoldo,  a^ 
Henrique.  Foraõ  Padrinhos  Dom  Luiz  ,  Duque  de  Buarcos, 

primogénito  dos  Duques  do  Cadaval ,  em  nome  doEmpe- 
rador  Leopoldo,-  e  Dom  Fr.  Jofeph  deLancaftro,  Bifpo 
lnquiíidor  Geral,  em  nome  da  Rainha  de  Inglaterra,  Dona 
Catharina. 

v. 
Onvocados  para  a  Viila  de  Thomar  os  trez  Eftados 
do  Reyno,  foi  neíle  dia,  anno  de  i  581.  jurado  Rey 

Dom  Felippc ,  que  era  o  II.  do  nome  de  Caftella  ,  e  co- 
meçava a  ler  o  I.  de  Portugal.  Prometeu,  e  jurou  omef- 

mo  Rey  muitos  grandes  privilégios  aos  Portuguezes ,  que 
pouco  depois  naõ  cumprio,  em  parte,  e  feus  iucceííores, 

quaíl  de  todo  quebrarão  ,•  E  efte  foi  hum  dos  motivos  da 
gloriofa  Acclamsçaõ,  e  que  a  juftificaraõ  aos  olhos  de  to- 

dos ,  os  que  ,  fem  paixaõ  ,  diícorrião  na  matéria  :  Por- 

que não  apparecia  razão  adequada  para  dizer-fe  ,  que  era 
licito  quebrar-fe  o  juramento  por  huma  parte  ,  e  ilícito 
o  quebrar  le  pela  outra,  havendo-fe  ambas  obrigado  igu- 

almente :  As  ceremonias  deíle  a&o  forão  as  metmas,  que 
temos  rcfeiido  em  outros  lugares. 

vi. 

"^  1  O  anno  de  17 19.  neíle  dia  ,  em  que  cahio  Sábado 
^  de  Alleluya  ,  quando  fe  davaõ  os  primeiros  repi- 

ques pela  f:fta  dà  Refurreiçaõ  ,  faleceu  no  Conven- 
to de  São  Franciíco  da  Cidade  do  Porto  ,  em  idade  de 

cento  e  quatorze  annos  o  Padre  Frey  Monoel  de  Saõ  Ber- 

nardino ,  Religiofo  da  mefma  Ordem  ,  havendo  predi- 
ção o  dia  da  Tua  morte,  e  preparado  para  ella  com  o  fa- 

grado  Viatico.  Ficou  taõ  flexível,  que  o  fentavaõ,  e  do- 
bravaõ  braços,  mãos,  e  giolhos,  aífiílindo  a  eíle  exame 
o  Vigário  Geral  daquelle  Bifpado  com  cinco  médicos  , 
e  outros  tantos  Cirurgioens.  Para  evitar  no  Convento  a 
confuzão  do  concuifo  ,  fe  lhe  deu  fepultura  no  Domin- 

go de  Paichoa  pelas  onze  horas  da  noite. 

Llll  ij  DECI- 
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DECIMO  SÉTIMO  DE  ABRIL. 

I«  Santo  Elias ,  f/^ws  companheiros  Mártires, 
II.  0  Venerável  Frey  Thomé  de  Jejus. 
III.  Dow  Gualdim  Paes. 

IV    Defende-fe  a  Praça  de  Zafim  ,  /d?»^  Capitão    delia 
Luiz  de  Loureiro. 

V.  Álvaro  Valafç$t 

VI.  íf#y  Jfltfõ  ̂ 7  /IJfumpçaõ. 
Vil.  )Rn*y  y^è  ̂   &*"*•  ̂ »»«. 
VIU.   Pé7#<?  mmjlntofo. 

1. 
ANTO  Elias ,  Portuguez ,  padeceu  mar tyrio  na  Ci- 

dade de  Córdova  ,  com  dous  companheiros,  Pau- 
lo, e  Ifidoro  ,  na  preíecuçaõ  de  Mahomet  ,  Rey 

Mouro  da  mefma  Cidade,   pelos  annos  de  805. 

11. 

O  Venerável  Frey  Thomé  de  Jefus  foi  filho  de  Fernão 
Alvares  de  Andrade  ,  Cavallciro  muito  illuftre  do  tem- 

po dclRey  Dom  Joaõ  III.  c  do  feu  Confelho  de  Eftado , 
e  de  fua  mulher ,  Dcna  Ifabel  de  Paiva ,  os  quaes  tiverão 
trez  filhos  ,  e  huma  filha  j  Efta  foi  Dona  Violante  de 
Andrade ,  Condeça  de  Linhares ,  mulher  do  Conde  ,  Dom 
Francifco  de  Noronha  :  Os  filhos  foraõ  Diogo  de  Paiva 

de  Andrade  ,  cujas  letras,  e  virtudes,  lhe  grangearaõ  fin- 
gulares  cítimaçoens  no  Concilio  Tridentino  :  Frey  Coi- 

me da  Aprezentaçaõ,  Eremita  Auguftiniano  ,  Thcolcgo 

de  grande  nome;  E  o  noíío  Frey  Thomè  de  Jefus,  Naí- 
ceu  efte  em  Lisboa  ,  e  tomou  o  habito  da  mefma  Reli- 

gião Eremitica  ,  na  qual  viveu  em  fumma  reputação  de 

obfervante  Religiofo.  Acompanhou  a  EIRcy  Dom  Se- 
baítião  na  infclice  jornada  de  Africa,  onde  ficou  cativo,  e 

padeceu 
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padeceu  imponderáveis  mizerias,   e  tribulaçoens  j  Mas  el -Ota:  17. 
la  mefma  opreffaõ  do  corpo  lhe  acrifolava  o  efpirito.  Pre  . .  5 
20  cm  huma  malmorra,  a  muito  efcaça  luz  ,  c  a  elpaços 

furtados  ,compoz  o  devotiííimo  livro  ,  que  intitulou  :  Tra- 
balhos de  Je/us,    Com  tão  íoberano  exemplar  aos  olhos, 

não  perdoava  a  trabalho  ,   nem  a  dilvclo  ,  em  beneficio 

dos  mizeraveis  cativos.   Pregava,  confeífava ,  dizia  Mii- 
fa  ,   aíTiftia,  e  fervia  a  todos  nas  doenças,  a  todos  con- 
folava  nas  tibulaçoens ,   confortava   na  Fé  ,  animava  ao 
fofrimento ,  c  paciência.   Querendo  aCondeça,  íua  irnu 

tratar  do  feu  refgate,   lhe  rebateu  o  intento  com  eftupen- 

da ,  e  inflexível  rezolução,  antepondo  a  todos  os  reípei- 
tos ,  e  conveniências  deita  vida,  a  caridade  com  os  pró- 

ximos. Nefta  heróica  empreza  acabou  fantiflimamente  em 
Marrocos  ,   nefte  dia  ,   em  que  cahio  então    a  primeira 
Oitava   da    Paícoa  ,  no  anno  de  1581.  com  cincoenta  e 

trez  de  idade  ,  trinta  c  oito  de  Religião  ,  quatro  de  cati- 
veiro.  Além  do  livro  :  Trabalhos  de  Jeíus  ,   reimpreíío 

muitas  vezes ,  e  traduzido  nas  principaes  lingoas  da  Eu- 
ropa ,  compoz   outros  ,  todos  com  igual  efpirito  ,  com 

penna  fempre  igual. 

iii. 

DOm  Gualdim  Paes  ,  famofo  Cavalleiro  do  tempo 
dos  primeiros  Reys  de  Portugal ,  nalccu  cm  Braga, 

de  nobre  geração.  Paílou  a  militar  na  Siria  ,  e  foi  hum 
dos  primeiros  fundadores  da  famofa  Ordem  do  Templo, 
juntamente  com  Amoldo  da  Rocha,  também  Portuguez, 

igualmente  illuftre  ,  e  valeroio.  Naquella  guerra  fez  Dom 
Gualdim  aííinalados  ferviços  em  obftquio  da  Fé  contra  os 

infleis  :  Particularmente  oftentou  o  ícu  valor  na  conquif- 

ta  das  Cidades  de  Aícalona  ,  e  Antioquia  j  Achou-le  em 
muitas  batalhas  campaes  ,  e  íempie  com  gloriofo  nome. 

Voltou  ,  cheyo  de  fama  a  Portugal  ,  onde  foi  o  primei» 
ro  Meftre  daquella  Ordem  ,  c  a  fundou  ,  e  enriqueceu 

nefte  Rcyno.  Fundou  os  Caftellos  de  Thomar ,  e  Pom- 
bal ,  e  Almourel  ,  e  a  ldanha  ,  e  Monfanto  t  c  outras 

nobres  Povoaçoens.   Morreu  nefte  dia  anno  de  noj. 
IV. 
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Abril.  X  V  ' 

NO  anno  de  1534,  veyo  o  Xarife  Hamet,  Rey  de  Mar» 
roços  com  noventa  mil  homens  de  guerra,  de  que  a 

mayor  parte  erao  de  Cavallo,  e  vinte  mii  gaftadores ,  lo- 
bre  a  praça  de  Zafim ,  de  que  o  famoíb  Luiz  de  Lourei- 

ro era  Capitão.  Entre  os  trabucos,  que  trazia  ,  era  hum, 

chamado  Maymona,  de  corpo  taõ  agigantado,  que  ne- 
nhum homem  podia  abraçar  inteiramente  qualquer  das 

bailas,  que  arrojava,  por  façanha  foi  trazida  huma  a  Por- 
tugal ,  que  ainda  hoje  permanece  em  Lisboa  no  adro  da 

Igreja  de  São  Braz.  Começou  o  Xarife  as  baterias  ,  e  os 
aífaitos  com  indizível  furor  ,  e  pertinácia  ;  Vinhaõ  ao 

chaõ  em  grande  parte  os  muros,  mas  íobre  elles  fe  levan- 
tavaõ  intrépidos  os  defeníores  ,  já  reparando  as  ruinas  com 

fumma  velocidade,  e  jà  oíferecendo,  em  lugar  dos  mu- 
ros arruinados,  os  próprios  peitos,  que  parcciaõ  mais  du- 
ros ,  e  mais  fortes.  Por  muitas  vezes  os  avançarão  os  ini- 

migos ,  e  outras  tantas  foraõ  rechaçados  com  iníigne 
mortandade  ;  Jà  fe  lhe  hiaõ  quebrando  os  coraçoens, 
quando  fe  lhe  quebrou  a  fua  eftuper;da  Maymona  ,  na5 
podendo  aturar  o  incelTante  ardor,  caufado  pela  repetição 

dos  tiros.  PaíTaraõ  á  fabrica  das  mina1;,  e  fendo  fentidos 

dos  Portuguezes ,  eftes  lhas  contrâminaraõ  p  omptamen- 
te  ,  e  nas  entranhas  da  terra  fe  deraõ  hórridas  ,  e  fangni- 

notentas  batalhas ,  foando  defde  aquellas  concavidades  me- 
donhos ecos  ,  que  parecia  fahirem  de  boccas  de  fumo, 

em  lingoas  de  fogo.  Voada  huma  torre  ,  acodio  alli  to- 
do o  pezo  dos  infiéis  j  Acodiraõ  à  defença  os  Portuguezes, 

e  ateou-fe  hum  furiofo  combate  •  Mas  excedeu  tanto  anof- 

fa  conftancia  á  fua  expugnaçaõ  ,  que  o  Xarife  dezefpera- 
do ,  maldizendo  ao  feu  Mafoma  ,  levantou  o  íítio  ,  dei- 

xando grande  numero  de  mortos  ,  levando  outro  muito 

mayor  de  feridos. 
• 

{ 

■ 

v. 
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V. 

de Abril. 

Lvaro  Valafco  naíceo  em  Évora,  efíudoa  em  Co- 

imbra Leys ,  em  que  foi  Dòator  egrégio,  e  lente 

da  Inftituta.  Oppoz-fe  à  Cadeira  do  Digefto  velho  com 
o  famofo  Pedro  Barboza,  e  julgando-fe  a  efte ,  deixou  o 

Vaiafco  aquella  Univeríídade ,  e  Veyo  para  Lisboa,  on- 
de foi  Advogado  da  Cafa  da  Suplicação  ,  depois  Dezem- 

bargador  dos  Aggravos ,  depois  foi  mandado  para  Lente 

de  Prima  de  Leys  da  Univeiíidade  de  Coimbra,  que  re- 
geu alguns  annos  com  grande  efplendor.  Por  faltas  de  fau- 

de  a  deixou  ,  e  voltou  para  Lisboa }  onde  faleceo  neíle  dia, 

anno  de  1593.  com  feíTenta  e  fete  de  idade.  Jaz  na  Ca- 

pella  de  nofla  Senhora  da  Humildade  no  Clauftro  do  Con- 
vento de  São  Domingos  de  Lisboa.  Compoz  trez  excel- 

lentes  tomos  de  Dicifoem  >  de  Partilhas ,  e  do  Direito  Em- 

phiteUtico ,  impreífos  muitas  vezes,  e  continuamente  alle- 
gados  com  grandes  louvores  pelos  profeíTores  daquella  fa- 

culdade. Peias  mãos  dos  meímos  correm  com  grande  efti- 
maçáo  outros  tratados  do  mefmo  Autor ,  merecedores  da  luz 

publica.  !    - 
VI. 

FRey  Joaõ  da  Aííumpçaõ,  chamado  vulgarmente  Frey 
Joamzinho  ,  da  íagrada  Ordem  dos  Menores  da  Pro- 

víncia de  Portugal ,  naíceo  em  Lisboa  :  Teve  fanta  íin- 
geleza  ,  e  obediência  ,  e  dom  de  curar  enfermos  com  a 

lua  bençaõ  ,  e  de  multiplicar  o  trigo  ,  e  azeite  para  re- 

médio da  neceíTidade.  Também  dizem,  que  algumas  ve- 
zes paííara  rios  ,  como  fe  foflem  terra  firme  ,  c  que  os 

brutos  ,  e  demónios  obedeciaõ  aos  feus  preceitos.  Mor- 
reo  preciofamente  nefte  dia  ,  anno  de  1704.  no  Conven- 

to de  Saõ  Francifco  de  Lisboa  ,  pade  fe  lhe  fizera5  gran- 
des honras  ,  e  exéquias,  e  em  toda  a  fua  Provincia.  Fi- 
cou flexível  ,  fendo  fangrado  lançou  fangue.  Concorreu 

innumeravel  gente  a  ver  o  leu  corpo  ;  O  meímo  fízersõ 

as  Mageftadcs  ,  e  Altezas  ,  e  as  Communidades  religio- 
fas,   que  foraô  teftemunhas  de  alguns  prodigios. 

VIL 
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Dia  17. 

Ift  VIL 
NO  Convento  de  Saõ  Francifco  de  Xabregas  deLif- 

boa,  pelas  duas  horas  da  menhã,  nefte  dia,  anno 
de  17.3  1.  faleceo  o  Padre  Frey  Joze  de  Santa  An- 

na , filho  da mefma  Ordem  da  Província  dosAlgarves,  em 
idade  de  íetenta  e  oito  annos,  com  grande  opinião  de  mui- 

to virtuofo  ,  e  perfeito  obfervante  da  Tua  lagrada  Reli- 
gião. O  Cabido  Metropolitano  de  Lisboa  Sede  Vacante 

mandou  fufpender  o  feu  enterro,  e  fazer  exame  no  cor- 
po pelo  feu  Vigário  Geral  ,  o  qual  na  prezença  do  Deaõ 

da  mefma  Sé,  o  fei  fangrar  duas  vezes,  e  de  ambas  lan- 

çou quantidade  de  fangue  natural  -y  Confervou  os  olhos 
claros ,  os  membros  flexíveis,  como  fe  naõ  eftiveífc  mor- 

to. EIRey  Dom  Joaõ  V.  noflo  Senhor,  e  o  Infante  Dom 
António  o  foraõ  ver  ;  O  concurío  foi  taõ  extraordiná- 

rio ,  que  fendo  levado  no  féretro  para  a  Igreja  ,  o  naõ 
puderaõ  executar  os  Religioíos,  e  íahindo  para  o  adro, 

para  fe  livrarem  da  opreííaõ  do  povo,  que  com  anciã  pe- 
dia relíquias  fuás  ,  foraõ  andando  cafualmente  ate  a  Igre- 

ja da  Madre  de  Deos,  onde  o  recolherão.  Pelas  dez  ho- 
ras da  noite  o  foraõ  bufcar  os  Religiofos  em  Communi- 

dade  ,  e  na  madrugada  do  dia  feguinte,  a  portas  fechadas, 
lhe  deraõ  fepultura  no  feu  Capitulo. 

VIII. 

Eftedia,  anno  de  1735.  encalhou  na  praya  daVil- 
la  da  Ericeira  hum  peixe  monftruofo  ,   e  defeonhe- 

cido,  que  tinha  de  Comprimento  cento,  trima  ,  e  cinco 

palmos,  quarenta,  e  oito  de  altura,  e  dezafei?  de  bocca. 

■ 

DECI- 
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DECIMO  OITAVO   DE  ABRIL. 

I.  Confegue  o  Infante  Dom  Sancho  huma  illuftre  vitoria. 
II.  Succeffb  mfeltce  em  Africa. 
III.  0  Padre  Bento  Fernandes» 

IV.  Lopo  Paz  de  Sampayo. 
V.  Frey  João  de  Aragão. 
VI.  Caza  Feitppe  11.  de  Portugal ,  e  111.  de  Cafiella. 
VII.  Incêndio  no  Comento  de  Santa  Clara  de  Santarém. 

VliL   Manoel  Pimentel  àe  Sou/a. 

I. 

STAVAM  fobre  a  Cidade  de  Beja  dous  Al- 
caides Mouros  com  poderofo  exercito  ,  pelos 

3nnos  de  1179.  e  haviaõ  reduzido  a  Praça 

ao  ultimo  aperto.  Acodio  o  Infante  Dom  San- 
cho ,  (  depois  Rey  primeiro  do  nome)  com 

mil  e  quatrocentos  Cavallos  ,  e  com  taô  peejueno  poder 
obrou  nefte  dia  taes  proezas,  que  fez  retirar  01  inimigos, 
ficando  mortos  no  campo  grande  parte  delles ,  e  outra 
grande  parte  cativos  :  Entre  tftes  os  dous  Alcaides. 

11. 

NO  anno  de  t  5  5  3 .  nefte  dia ,  fendo  Capitão  de  Ceu- 
ta Dom  Pedro  de  Menezes ,  filho  de  Dom  António 

de  Noronha ,  primeiro  Conde  de  Linharei ,  fahio  da 

mefma  Cidade  ao  campo,  dezafiado  pelo  Alcaide  de  Te- 
tuao  a  tantos  por  tantos.  Dizião-ihe  alguns  Cavalleiros , 
que  não  fc  fiaíTe  do  Mouro:  Porque  fem  duvida  lhe  ti- 

nha armado  alguma  traição  :  Porém  Dom  Pedro  fez  ca- 
pricho de  fahir ,  e  encontrando-ie  com  o  Alcaide,  no  tem- 

po ,  c  lugar  aprazado,  e  vendo,  que  eia  igual  o  nume- 
ro dos  combatentes,  travou  a  batalha ,  com  denodado  va- 

ior  j   Mas  dentro  cm  breve  efpaço  fe  víq  cercado  degran- 
Mmmm  de 
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DÍ4  iS.Je  numero  de  Cavallaria ,  e  Infantaria.  Entaõ  voltando- 
\b?\  ̂   Para  °  ̂eu  ̂ dail,  Diogo  Nabo  ,  lhe  perguntou  :  Qoe 

faria?  Ao  que  elle  refpondeu  eftas  palavras.  Afm  penhor, 
jà  que  voffa  fenhorta  ajjim  o  qutz  ,  naõ  ha  que  fazer  ,  Je 
nao  morrer  com  honra.  Conformou-fe  Dom  Pedro  prom- 
ptamente  com  aquelle  parecer  taõ  briofo,  como  precifo  , 
e  inveftio  aos  infiéis  ,  como  quem  queria  vender  cara  a 
vida:  O  mefmo  fizerão  os  mais  Portuguezes  j  Pelejou-fe 
muitas  horas  com  incrível  ardor  ,  atè  que  oprimidos  os 
noífos  da  multidão,  ficarão  mortos  no  campo  mais  de  tre- 

zentos ,  entre  os  quaes  entrou  o  mefmo  Dom  Pedro ,  e 
feu  fobrinho,Dom  António  de  Noronha,  filho  de  Dom 
Francifco  de  Noronha  ,fegundo  Conde  de  Linhares.  Era 
eíle  Dom  António  aquelle  i II nitre  CavalJeiro,  de  quem  o 
grande  Camoens  falia  com  grande  faudade  ,  e  meiecidos 
elogios ,  por  fuás  excellentes  partes  ,  em  muitos  dos  feus 

poemas. 
iii. 

O  Padre  Bento  Fernandes  ,  natural  da  Vilía  de  Borba 

na  Província  do  Alem-Tejo  ,  hum  dos  grandes  talen- 
tos ,  que  illuftraraõ  a  fagrada  Religião  da  Companhia  de 

Jefu  ,  foi  expoíltor  infigne  do  livro  do  Geneziz ,  fobre  o 
qual  imprimio  três  doutiífímos  volumes,  que  andaõ  nas 
palmas,  e  eílimaçoens  dos  fabios  ;  Deixou  prompto  para 
a  Imprença  outro  volume  fobre  o  Evangelho  de  Saõ  Lu- 

cas ;  Falecen  em  Saõ  Roque  com  feííenta  e  íete  annos  de 
idade  ,  no  de  1630. 

IV. 

LOpo  Vaz  de  Saro.payo,  igualmente  conhecido  nas 
Hiílorias  Portuguczas  pelo  feu  valor ,  e  pela  lua  dif- 

graça:  Nafccu  illuftre,  e  deícmpenhou  com  glorioías  ac- 
çoens  as  dividas  do  feu  nafeimento.  Apenas  havia  paííado 
os  annos  da  puerícia,  quando  paíTcu  a  Africa,  Paleflra  , 
entaõ,  dos  moços  nobres  de  Portugal  ,  onde  hiaõ  cingir 

efpada  ,  e  calejar  as  mãos  no  manejo  das  armas }  adquirin- 
do 
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do  por  cilas  a  dureza  ,  que  faz  fortes  aos  que  o  dezejaõ  ler: Dla  l^' 
Chamava  fe  cíle  emprego:  Servir  Comenda  ,  c  eraõ  cilas  »,  -. 

a  coníequencia  dos  bons  ferviços  na  guerra  coDtra  os  in- 
ficis ;  Nelía  procedeu  Lopo  Vaz  com  íingular  reputação, 

c  continuou  a  aííiftencia  nas  Praças  de  Tanger,  e  de  Alcá- 
cer Scguer,  naõ  menos  de  onze  aonob,  com  exemplo  ra- 

ras vtzes  vifto  nos  Cavalleiros  da  lua  calidade  ,•  Mas  o  ge- 
nio  militar  o  inclinava  mais  aos  perigos  da  campanha  ,  que 
ao  ócio  da  Corte.  Mudou  depois  de  lugar  ,  naõ  de  exercício: 
Paííou  á  índia  ,  e  acompanhou  ao  grande  Arfonlo  de  Albu» 
querque  nas  fuás  mayores  emprezas  ,  gloriando  fe  de  ter 
tão  bizarro,  e  tão  heróico  exemplar  pa/a  outras  íemelhan- 
tesj  Na  efeola  daquelle  grande  Capitão  o  começou  a  fer 
grande.  Em  hum  perigo  naval  lhe  deu  Lopo  Vaz  a  vida, 

arrileando  generofamente  a  íua  ,•  Acçaõ  de  que  Lz  depois 
jufto  alarde  na  prezença  delRey  Dom  Joaõ  III.  expenden- 

do os  ferviços ,  que  havia  feito  à  Coroa.  Por  morte  de  D. 
Henrique  de  Menezes ,  entrou  a  governar  aquelle  Eftado, 

depois  de  pezadas  controveríías ,  que  teve  com  Pedro  Maf- 
carénhas,  a  quem  meteu  em  prizoens,com  injuíla  violên- 

cia, e  cíle  foi  o  mayor  crime  ,  dos  que  o  puzeraõ  em  dif- 

graça  delRey  ,  e  que  deu  corpo  a  outros,  de  que  foi  acuza- 
do  ,  os  quacs  eraõ  de  pouca,  ou  nenhuma  entidade,  em 

homem  de  taõ  altos  merecimentos.  Duvidou-íe  lemprefc 
fora  legitimo  Governador  ,  mas  ninguém  duvidou  já  maii, 

que  foi  digniíTimo  de  o  fer.  No  feu  tempo  confeguioil- 
luíLiííimas  vitorias  doC,amori,  delRey  de  Cambaya  ,  do 
Arei  de  Porca,  além  de  outros  fucceííos  de  menos  nome, 

que  o  poderão  dar  grande  a  outro  qualquer  Capitão.  Re- 
formou ,  e  bafteceu  todas  as  fortalezas  do  Eirado.  Acrefcen- 

tou  nelle  tanto  o  poder  naval ,  que  deixou  ,  no  fim  do  íeu 

governo  ,  huma  Armada  de  cento  e  quarenta  baixeis  de 
guerra,  a  coufa  mais  luzida  deílc  género,  de  quantas  vio 

o  Oriente.  Succedeu-lhe  Nuno  da  Cunha,  o  qual  o  man- 
dou prender  com  demaziado  rigor  ,  e  lançar  bandos  pú- 

blicos a  fom  decaxas,  e  trombetas:  Que  le  alguém  tivef» 

fe  recebido  agravos  de  Lopo.  Vaz  y  os  foífe  depor,  e  de- 

clarar :  Refentio-fe  elle  jufiamente  ,  dizendo :  Que  aquelles 
exceííos  eraõ  muito  alheos  das  attençotns,  com  que  devia 

Mmmm  ij  fer 
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DiaiS.  fer  tratado  hum  homem  da  fua  graduação  :   Que  a  Juíliça, 
*,   :,     ainda  abando  fe  moftrava  rigoroia,  naõ  paflava  a  íer  inio- 

Jente ,  e  que  ,  quando  uzava  da  vara  ,  era  para  Cuftigar ,  naõ 

para  deícompor:  Qae  aquelles  bandos  craõ  patentes  dirfa- 
maçoens  >  e  que  inculcayaõ  mais  empenho  de  alguma  vin- 

gança particular,  que  zelo  do  bem  commum,  quando  naõ 

eraõ   neceíTarios    tantos  eírrondos    para  defpertar  os  aceu- 
zadores  dos  crimes  ,  que  neiic  houv^ífe  }  e  acrefeentou  hum 
recado  por  rítas  palavras  formaes:    Dizey  a  Nuno  da  Cunha M 

que  eu  prendi ,  e  que  elk  me  prende ,  e  que  lã  vtrá  quem  apren- 
da a  e!le:  Aífim  havia  fido  ,  e  aííim  havia  de  íer  ,  fe  a  morte 

íe  naõ  anticipara  a  livrar  de  outras  prizoens  fcmelhantes  ao 
de      mefmo  Nuno  da  Cunha,  (como  em  outro  lugar  d i (Temos  ) 

Março.     Foi  Lopo  Vaz  conduzido   a   Lisboa  com  indecentiííimos 
tratamentos,  e  prezo  noCaftelloda  mefma  Cidade    com 
mais  que  ordinário  rigor ,  e  depois  de  três  annos  de  ptizaõ, 
o  Duque  de  Bargança  Dom  Jayme,   de  quem  era   parente, 

lh's  alcançou  audiência  deiRey  Dom  Joaõ  III.   Appareceu 
na  Relação  hum  dos  dias,  em  que  o  mefriiO  Rty  fui  a  cila, 
como  entaõ  era  coftume  ,  e  poílo  em  pé  ,  como  Reo,  com 

o  rodo  macilento  ,  mas  grave  ,  povoado  de  longas ,  e  vene- 
ráveis cans,   confervando  entre  os  apertos  da  aflicçaõ  os 

defembaraços  do  valor ,  confiado  na  grandeza  notória  das 
fuás  infignes  acçoens,   recuou  huma  diícretiííima  oração, 

que  nada  deve  às  melhores  dos  antigos  ,  e  mais  -iníigne» 
Meílres  dl  eloquência  Grega,  e  Romana  :  Era  ,  íem  duvida, 
homem  de  excellente  entendimento  ,  e  entaõ  lho  apurou  a 

dor;   Mas  nada  bailou  para  mitigar  a  indignação  deiRey, 
ou  de  íens  Minidros  ,  os  quaes   lhe  dcião  huma  aípera  fen- 
tínça  ,   De  que  relentido  novamente  ,  fe  dcfnaturaiizou  do 
Reyno  ,  e  desde  Badajoz  elereveo  huma  carta  a  EIRey ,  em 
que  com  termos  muy  fentidos  ,  mas  reverentes  ,  carregan. 

dofe  de -judas  queixas  ,  moftrava  ,  que  fora  julgado  com 
rigor  injufto.    PaíTou  alguns  annos  naquella  voluntária  ex- 

terminação, até  que  a  bondade  deiRey  ,   ea  intervenção 
do  Duque  ,  o  reduzirão  à  Pátria ,  onde  ,  em  vida  particular, 
retirado  às  terras ,  de  que  era  fenhor  ,  o  colheu  nefte  dia 
â  morte,  anno  deijj8. ■     • 

V. 
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V  -  Abril. 

FRey  Joaõ  deAragaô,  PortugueZ ,  Religiofo  de  Saõ 
Franciico,  ConfeíTor  da  Rainha  DonaBntes,  mulher 

«JelRey  Dam  Aífonío  IV.  de  Portugal ,  foi  Embaxadcr  a 

ElRty  de  Arngaõ  ,  e  depois  de  ajudar  a  liga  ,  e  mais  ne- 
gócios da  fua  Embaxada  ,  paífou  ao  Principado  de  Bofna, 

onde  reduzio  a  muitos  Maniqueos,  convencmdo-os ,  e  a- 
trahindo-os  à  verdadeira  crença  da  Santa  Igreja  Romana 
com  a  grande  efíicacia  da  íua  pregação,  e  de  prodígios, 
que  ob.ou  por  eíie  feu  íervo  a  Omnipotente >e  piedoza  mão 

de  Deos.  Hum  delles  foi  meter-fe  efte  Varaõ  Apoftolico 
em  huma  fgueira,fem  fc  queimar  nem  hum  fó  fio  do  feu 
habito.  Pelos  annos  de  i  340.  faleceu ,  e  ficou  feu  corpo 
no  me  imo  Principado  com  grande  veneração. 

vi. 
NEfte  dia,  annode  1 598.  cazou  ElRey  Fiíippe  II.  de 

Portugal ,  e  III.  de  Callella  com  a  Rainha  Dona  Mar- 
garida de  AuuSia  ,  filha  dos  Archiduques  Carlos,  e  Maria. 

-Diremos  dcfte  Rey  erfl  outra  parte.     (  fâ^* 

VII. 

NEfte  dia  de  1660.  em  Quinta  feira  mayor  da  femana 
fanta  ,  no  Convento  de  banta  Clara  da  Villa  de  San- 

tarém ,  eltando  as  Religioías  no  Coro,  ouvindo  o 

Sermão  àà  Paixaó  ,  fe  pegou  tão  grande  fogo  ,  que  redu» 
zio  a  cinzas  todos  os  dormitórios,  officinas,  c  aifayas  do 

Mofteiro,  naõ  deixando  mais  r  que  a  Igreja  ,  e  o  Coro.  Re- 
colhcraõ-fe  as  Reliçnoias  no  Convento  das  Donnas  deSaõ 

Domingos,  onde  aíhftiraô  em  quanto  o  leu  fenãopoz  ca- 
paz para  a  íua  habitaçiõ.  Huma  moça  douda,  recolhida  na 

mefma  Glauzur a  ,  por  quatro  partes  poz  o  fogo  ao  Con- 
vento. 

VIII. 
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VIII. 

MAnoe!  Pimentel  de  Souía  ,  Ccfmografo  mor  do  Rey- 
no  ,  Meftre  de  Geografia  do  Príncipe  noíío  fmhor, 

e  doíenhor  Infante  Dom  António,  foi  muito  erudito,  ccu 

mo  fe  pôde  ver  dos  efcritoa, que  deixou,  e  livros,  que  cem- 
poz  da  Cofrnografia ,  e  navegação, impreiíos  em  Lisboa, 
onde  faleceo  nefte  dia,  anno  de  17 19. 

DECIMO  NONO  DE  ABRIL. 

I.  Saõ  Atauífo  ,  Bifpo ,  e  Confejfor. 
II.  Najce  o  Infante  Dom  Pedro ,  depois  Rey  primeiro  do  nome. 
III.  Tumulto  jataí  em  Lisboa, 
IV.  A  primeira  vitoria  dos  Gararapes, 
V.  Luiz  da  Cojla  de  faria, 

1.      ' 
ANTO  Atauífo,  filho  do  Conde  Dom  Gon- 
calo,  Capitão  ,  e  fenhor  de  muitas  terras  em 
Portugal  -j  Foi  Vàraõ  de  folida  doutrina,  e  de 
vida  iaculpavel.  Suas  virtudes,  e  letras  o  le- 

vantarão à  dignidade  de  Bifpo  de  Com- 
poftella.  Morreu  nefte  dia  fantiílimamente  pelos  annos  de 

831.  Jaz  em  huma  Igreja  de  feu  nome  na  Villa  de  Grado 
em  Galiza. 

N 
II. 

Omefmo  dia,  cm  Sexta  feira,  anno  de  1310.  nafceu 

em  Coimbra  o  Infante  Dom  Pedro  ,  depois  Rey,  pri- 

meiro do  nome  ;  Oitavo  na  ferie  dos  Reys  de  Portugal ,  fi- 

l8    lho  de  Dom  AfTonfo  IV.  e  da  Rainha  Dona  Brites.  Deli* de  janeir.  falíamos  cm  outros  dias. 

3.  de  Fe- «reiro. 
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III.  de 
Abril. 

NO  mefmo  dia,  cm  que  enraõ  cahio  o  Domingo  da 
Paícoella  ,  anno  de  i  jo6\  íuccedeu  cm  Lisboa  hum 

dos  mais  horríveis  cafos  ,  que  contao  as  Hiftorias.   Cele- 
brai afe  na  Igreja  de  Saõ  Domingos  cerra  fefta  ,  a  que 

affiftia  grande  multidão  de  povo  ,  e  fuecedendo  reprezen- 
tar-fe    hum  como  reflexo  de  luz  na  Imagem   do  Santo 

Crucifixo  ,  que  na  mefma   Igreja    íe  venera  ,  fe  dividi- 

rão os  circundantes  em  pareceres  diverfos  :    Huns    affir- 
maraõ  ,   que  era  milagre  ,  outros  o  duvidava©  ,  e  deites 
huen  era  notoriamente  conhecido  por  Chiiftaõ  novo  ,  cir- 
cunftancia ,  que  bailou  a  levantar  no  povo  tanto  rumor, 

e  indignação  ,  que  pegando  delle  ,   pelos  cabeilos  o  le- 
varão ao  meyo  da  praça  do  Rocio,  e  o  matarão,  e  quei- 
marão ,  com  taõ  exctíliva  preíreza  ,  como  impiedade.  A 

cfte  dezatino  acrefceo  outro  ,  naô  menor  ,  qual  foi  ,  ía- 
hirem  dons  Religiofos  à  mefma  praça  com  hum  Crucifi- 

xo, clamando  fobre  qs  inimigos  da  Fé  ;  Como  fe  efta  fc 

achaffe  naquelle  cafo  oífendida  ,  ou  fe  ainda  na  fuppofí- 

çaõ  da  offença,  fe  pudeííe  proceder  ao  caftigo  por  meyos 
taõ  injuftos,  e  violentos,  fem  ferem  ouvidos,  nem  con- 

vencidos os  que  reputavaõ  Reos.  Com  aquellas  vozts  cref- 
ceu  a  mulridaõ,  crefceu  a  ouzadia  ,  e  junto  jà  hum  cor- 

po de  quinhentos  homens  do  mais  vil  da  Cidade  ,  cm  que 

entravaõ  muitos  Olandezes,  que  nella  fe  achavaõ,  gen- 
te, naquelles  tempos,  taõ  inculta,  e  abatida,  como  de- 
pois induftriofa,  e  foberba,  começarão  a  fazer  huma  cruel 

carniçaria  ,  em  todo  o  género  de  Chriftãos  novos  ,  fem 
diítinçao  de  fexo,  ou  de  idade.   Homens,  e  mulheres  ,  ve- 

lhos, e  moços,  todos  eraõ  improvifamente  feitos  em  pe- 
daços ,  e  queimados   em  grandes  fogueiras  ,    que    a  eíTe 

fim  !evantaraõ  nas  praças  da  Ribeira  ,  e  Rocio.    Aos  que 
íe  fechavaõ  nas  caías,  lhe  rompiaõ  as  portas ,  e  das  Igre- 

jas, onde  os  levava  o  temor  da  morte,  tiravnõ  a  muitos, 

arrancando-os  dos  Sacrários,  e  das  Imagens  fagradas,  com 
que  eftavão  abraçados.   A  muitos  meninos  de  peito,  divi- 

dindo lhe  taõ  forte,  como  inhuraanamente  as  pernas,  abriaô 

pelo 
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Dia  19. pglo  rntyo:  A  outros  efmagavaõ  nas  paredes.  E;rõ  leva- 

Al~S  das  famílias  inteiras,  efem  diílinçaõ  lançadas  no  fogo  pi c- 
miícuamente  ,  huns  vivos  ,  outros  jà  mortos.  Na  volta 
dos  Chriftãos  novos ,  entrarão  muitos  que  o  naõ  eraõ:  Por- 

que bailava,  que  algum  dos  que  andaváo  no  tumulto,  lhe 
deíTe  aquelle  nome  ,  para  que,  fem  mais  exame ,  fofíem 
logo  mortos  ,  e  queimados.  Entre  tantas  crueldades  naõ 
fe  efqueciaõ  de  meter  a  faço  as  cafas  dos  miferaveis  paci^ 
entes,  roubando  quanto  achavaõ  >  principalmente  os  ef- 
trangeiros ,  que  nefta  occ2fiaõ,  fatisfizeraõ  ,  naõ  menos 
a  cobiça  ,  que  a  fereza.  Durou  o  tumulto  trez  di3s,  cref- 
cendo  a  mais  de  mil  e  quinhentos  o  numero  dos  agreíío- 
ícs,  e  o  dos  mortos  a  mil  e  novecentos,  fem  haver  quem 

pudeífe  parar  efta  impetuofa ,  e  arrebatada  corrente.  Ha- 
via pèíle  em  Lisboa,  e eftavaõ  fora  delia,  naõ  fó  as  p«f- 

foas  Reaes,  íe  naõ  também  cm  grande  parte  es  Fidalgos, 
e  Miniftros,  e  os  poucos,  que  nella  ficarão,  tratarão  mais 
de  fugir,  que  de  conter  aqoelle  furor  ,  parto,  fem  du- 

vida, das  fúrias infernaes.  Deraõ  efta  trifte  nova  a  LIRcy 
Dom  Manoel,  hindo  de  Abrantes  para  Beja  viíitar  fua  mãy, 
ri  Infante  Dona  Brites  ,  e  logo  rompeu  em  grandes  de- 

nionítraçoens  de  íentimento  ,  e  naõ  menores  de  indigna- 
ção. Mandou,  que  foífem  prezos,  e  condenados  á  mor- 

te,  todos  os  que  íe  achaífem  culpados  ,  o  que  íe  execu- 
tou em  grande  numero,  principalmente  dos  naturats : Por- 
que os  eftrangeiros  quaíi  todos,  fouberaõ  prevenir  o  caf« 

tigo  com  a  fugida  ,  e  cheyos  de  roubos ,  navegarão  para 
as  fuás  terras.  Aos  dous  Frades,  que  foraõo  principal  in- 

centivo daquella  diabólica  comoção,  degradarão  das  Or- 
dens,  e  foraõ  queimados  em  praça  publica  j  Privou  El- 

Rey  a  Cidade  de  Lisboa  de  feus  privilégios,  e  izenções,  quei» 
xoío  juílamente  dos  que  entrarão  no  tumulto,  e  também 

dos  que ,  podendo  reprimir,  e  rebater  os  primeiros  Ímpe- 
tos do  povo,  fe  houveraõ  com  tanta  frieza,  que  mais  pa- 

receo  affc&açãõ  ,  do  que  temor. 

IV, 



DÍARIO  PORTUGUEZ.         ó49 

Dia  19, 

IV.  de Abril. 

Poucas  legoas  dcdiftancia  do  Arrecife  (Praça  capi- 
tal de  Pernambuco  )  íituou  a  natureza  huns  montes, 

ou  ferras ,  a  que  chamaõ  garar3pes,  de  taõ  defmedida  ele- 
vação ,  que  em  algumas  partes,  levantaõ  a  cabeça  fobre  as 

nuvens:  Em  partes  fe  abrem  em  concavidades  taõ  profun- 
das, que  a  vifta  lhe  naõ  acha  termo.    Nas  fraldas  deftes 

montes  (que  deraõ  nome  a  duas  illiaftres  vitorias)  fe  dilata 

huma  campina  grande  ,  onde  ,  nefte  dia,  que  era  Domin- 
go de  Paicaella,annode  1648.   fe  aviftaraõ  dous  exércitos 

(  Oland.z,  e  Portuguez, )  pequenos  em  numero  ,  mas  gran- 
des peio  va!or  dos  loldados, experiência,  e  perícia  dos  Ge- 

neraes.    Conftavao  exercito  Olandez  de  (tte  mil  c  quatro- 
centos combatentes  da  mefma  Naçaó  ,  e  da  Franceza  ,  A- 

lemã,  Ungra,  Polaca  ,  Ingleza  ,  Sueca,  todos  foldados  prá- 
ticos, valeroíos,  e  bem  armados.     Acrefcia  hum  bom  cor- 

po de  Índios,  e negros,  féis  peças  de  arteiharia,  e  todas  as 
muniçoens  ,   e  armas ,  qne  fervem  em  femelhantes  cazos. 
Os  Generaes  deite  exercito,  ou  Cabos  principaes  delle,erão 

Sigifmundo  Vanfcoph,  Henrique  Hus,  e o  Coronel  Brinch, 
os  quaes  foraõ  efeolhidos  para  eíta  guerra,  como  homens 
aprovados  nas  de  Flandes .  onde  haviaõ  militado  com  gran- 

de nome.    O  exercito  Portuguez   conítava  de  dous  mil  e 

quinhentos  Toldados,  cm  Jque  entravaô  dous  terços  de  ín- 
dios ,  e  negros  •    Dclle  era  Medre  de  Campo  General  Fran- 

cifeo   Barreto  de  Menezes,  e  Cabos  principaes  Joaô  Fer- 
nandes Vieira  ,  Andiè  Vidal  de  Negreiros ,  Dom  António 

Filippc  Camarão ,  e  Henrique  Dias.   Bem  fe  deixa  ver  entre 
hum  ,  e  outro  exercito  ,  a  deíígualdade  do  numero  ,   mas 
também  era  em  ambos  muito  deíigual,  e  dirTcrtnte  acaufa. 

Pelejavam  os  Catholicos  pela  Fé,  pela  honra  ,  pela  liberda- 
de ,  peia  Pátria  ,  pela  fazenda  ,  e  em  defença  das  mulheres; 

e  filhos.    Pelepvão  os  hereges    por  uzurpar  o  alheyo,  fem 
outro  direito  ,  mais  que  o  das  armas  ,  acompanhado  de  in« 
finitas  exorbitâncias ,  e  tyranias.   Derão  pois ,  os  inítrumen» 

r  >s  bélico*  o  linal  de  acometer  ,   e  derâo  os  Olandezes  pri- 
meira ,  e  fegunda  carga  ,  mis  atempo,  que  pela  difbnca 

Nnnn  não 
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Dia  19.  não  fez  nos  Portuguezes  dano  confideravelj  Eftes,  porém, 

A|°^  chegsndo-fe  mais  perto  ,  empregarão  com  tanta  felicidade 
os  tiros  dos  ieus  mofquetes,  cjue  logo  fc  virão  no  campo 
contrario  grandes  princípios  de  coníittão,  e  deíordem  -}  E 
fem  mais  dilação,  nem  darem  lugar  à  legunda  carga,  in- 
veftirão  à  efpada,  com  tanto  iropeto,  e  vídor  ,  que  em 
breve  efpaço  romperão  os  efejuadroens  inimigos.  Era  mais 

duro,  e  horrível  o  combate  em  hum  alto,  onde  eftes  pu- 
gnavão  por  defender  a  fua  artelharia  :  Os  noífos  por  ga- 
nhalla  ,  e  ganhando  a  comeríeito,  fe  acclamavão  já  ven- 

cedores ,  quando  Sigifmundo  ,  acodio  com  mil  Toldados  t 

que  deixara  de  rezerva  ,  os  quaes  atélii  defeançado* ,  agora 
refolutos,  puzeraoaos  noííos  em  grande  confternação.  Co- 

brarão outravez  a  artelharia,  perdida  por  ellcs,  e  agora 
mal  guardada  pelos  negros ,  e  índios  do  noífo  exercito,  a 

cujo  cargo  eftava;  Os  cjuaes  ,  divertindo-fe  em  deípojar 
os  mortos  ,  fe  viraõ  carregados  com  tanta  preça,  e  força, 
que  fem  duvida  pereceriaõ  todos ,  a  não  ferem  focconi- 
dos  de  quinhentos  infantes  ,  que  os  noííos  Cabos  tinhâo 
também  de  rezerva.  Aqui  fe  renovou  o  confli&o  ,  e  fepoz 
outra  vez  a  fortuna  indeferente,  e  quando  já  parecia,  que 
inclinava  para  os  contrários ,  então  os  noííos  Generaes, 
anciofos  de  vencerem  a  batalha,  ou  acabarem  nella  ,  fe 

arrojarão  no  mayor  perigo  como  foldados  particulares ,  e 
exhortando  aos  feus ,  (mais  que  com  palavras)  com  luzi- 
difíímas  provas  de  vaior,  aíLm  carregarão  aos  inimigos, 
que  depois  de  cinco  horas  de  obftinadiííima  peleja,  os  rom- 

perão ,  e  derrotarão  com  morte  de  mil  e  duzentos  ,  em  que 
entrarão  cento  e  oitenta  Ofíiciaes ,  e  dous  Coronéis ,  hum 

delles  Henrique  Hus.  Dos  que  eícaparão  com  vida ,  a  pou- 
cos deixou  de  aílinalar  o  noíío  ferro  j  Entre  eftes,  foi  Si- 

gifmundo, ferido  em  huma  perna,  de  que  ficou  coxeando 
em  quanto  viveu,  para  que  a  cada  paço,  fe  iembraífe  da 
noffa  vitoria,  e  da  fua  infelicidade.  Morrerão  dos  noífos, 
oitenta  e  quatro:  Os  feridos  paífaraõ  dequiubentos:  Os 

defpojos  forao  riquiííimos,  em  que  entrarão  o  eíttndarte 

da  Republica  de  Olanda,  e  vinte  e  nove  bandeiras  ■  Fi- 
cou prizioneiro  o  Coronel  Ktver,  foldado  de  grande  re- 

putação.  Foi  efta  vitoria  de  relevantiífimas  coníequencias 

pata 
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para  a  reftauraçaõ  de  Pernambuco  ,  como  pouco  depois  Dia  i$. 
moftraiao  o  tempo,  e  os  fucceífos. 

de 

Abril. 

V. 

LUiz  da  Cofta  de  Faria  ,  natural  da  Villa  de  Arganil, 

depois  defervir  alguns  lug;ires  de  letras,  foi  Dczem- 
baigador  da  Caza  da  Suplicação  ,  Procurador  Fifcal  da 
Juntados  tres  Eftados ,  Juiz  da  Chancellarii ,  e  dos  Con- 

tos do  Reyno.  Sérvio  cftas  oceupaçoens ,  e  outras  ,  que 
lhe  forao  cometidas ,  nao  fó  com  grande  inteireza  ,  e  zelo 
da  Juftiça  ,  mas  com  muita  piedade  ,  e  caridade,  deíorte, 
cjue  era  geralmente  chamado  o  Mmtflro  Santo.  Era  grande 
eímoller;  nunca  deixava  de  ter  recolhimento  de  Oraçaõ, 
nem  ainda  nos  dias  de  mayores  oceupaçoens.  Fundou  o 
Convento  de  Santo  António  de  Villa  Cova ,  da  Província 

da  Conceição,  Bifpado  de  Coimbra  ,  para  onde  le  retirou 

nos  últimos  annos  aeíperar  a  morte,  prevenindo-fe  com 
muitos  actos  de  penitencia  ,  e  piedade  ,  atè  que  faleceu 
neftc  dia,  anno  de  1730.  com  oitenta  edous  de  idade, 

Nnnn  ij 

VIGE- 
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Dia  20. 

Abril     ̂ ^^^^^^^'^^«S^***»^4*^** 

VIGÉSIMO    DE   ABRIL. 

I.  SaÒ  Baudelio  ,  Mártir. 
II.  Sao  Theodoro ,  Confejfor. 
III.  Z)<?w  Gomes  Ferreira» 

IV.  ̂   Padre  Bahhazar  Telles  da  Companhia  de  Jefu, 
V.  Começa  o  fegundo  cerco  de  Dio. 

i. 

Aõ  Baudelio,  natural  de  C.amora ,  Cidade  da  anti- 
ga Luíítania ,  padeceu  neftc  dia  glorioíb  martírio 

em  dtfença  da  Fé,  imperando  Diocliciano. 

ii. 

SAõ  Theodoro,  natural  de  Medellimf  Município  daan- 
ciga  Luíítania)  foi  chamado  o  Admirável  pelos  extre- 
mos ,com  que  fe  entregou  em  hum  dezerto  aos  rigores  da 

penitencia.  Floreceu  cm  milagres :  Tremiaõ  os  demónios 
do  feu  nome  ,  e  à  fua  viíla  fugiaõ  ,  como  as  fombras  da 

luz.  Só  notação  da  fua  veítiduraachavaô  os  enfermos  pre- 
f^ntaneo  remédio:  Patíou  neíle  dia,  pelos  annosde  300. 
da  vida  temporal  à  eterna,  e muitos  depois  da  fua  morte, 
manou  de  feu  corpo  hum  miraculofo  licor. 

ih. 

Om  Gomes  Ferreira  ,  irmão  de  Dom  Álvaro  Fer- 
reira, Bifpo  de  Coimbra  ,  filhos  ambos  de  Martini 

Ferreira  ,  Fidalgo  ílluítre  do  tempo  delRey  Dom  Joaõ  I. 

Eftudou  em  Pariz,  e  ícz  grandes  progreflbs  nas  letras.  Paf- 
fou  a  Roma ,  e  mereceu  a  graça  do  Summo  Pontifíce  Eu* 
génio  IV.  O  cjual  o  proveu  na  opulenta  Abbadia  de  Santa 
Maria  de  Florença  ,  c  por  morte  do  Doutiflímo  Ambrozio 

Camaldulencc,  o  fez  Geral  daquella  nobiliíTima  Congre- 

gação, 
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gaçaõ  ,  e  nefte  eminente  cargo  deu  claras  moftras  de  f©li-Día2ó* 

das  virtudes,   e  de  talento  fíngular  ,   reduzio  á  Congrega- *  de 

çaõ  ao  primitivo  fervor,  afpereza,   claufura  ,  e  íilencio  i      n 
em  que  Saõ  Romualdo   a  fundara  :    Depois  o  mandou  o 
mefmo  Pontífice  a  eftc  Reyno  por  feu  Legado  a  negócios 

de  grande  importância,  e  trouxe  a  conceííaõ  de  angula- 

res privilégios  para  os  Reys de  Portugal.    Morreu  fancamen- 
te  nefte  dia  ,  anno  de  1448.   fendo  Prior  Commdatario 
do  Real  Convento  de  Santa  Cruz  de  Coimbra. 

IV. 

O  Padre  Balthazar  Telles  da  Companhia  de  Jefus,  Va- 
rão eminente  em  divinas,  e  humanas  fttras ,  e  naõ 

menos  em  pureza  de  vida,  e  integridade  de  coftumes,  e 

exercícios  de  fantas  obfas  ,  pelas  quaes  íohio  na  fua  Pro» 
vincia  aos  pòftos  mais  authoriíados ,  e  ntlles  d<u  iilufties 

provas  de  zelo,  e  piedade  ,  de  vigilância,  e  prudência, 
jmprimio  huma  Summa  de  toda  Filofjfia,  ejue  com  o  ftu 
fobre-nome  he  aífaz  conhecida  ,  e  eftimada  nas  efcoilas, 

porque  nella  refplandecem  igualmente  a  elegância,  e  iua- 
vidade  da  fraze  ,  a  erudição  felecta  ,  e  copiofa,  a  ener- 

gia dos  argumentos  ,  o  loíido  das  rezoluçoens  :  Tudo 
partes  de  hum  fcliciflímo  engenho  ,  de  huma  elevada 
comprehençaõ.  Compcz  a  Crónica  da  Companhia  nefte 
Reyno  com  eftilo  mais  corrente,  que  íublime,  mas  puro, 
e  devoto.  Compoz  outro  íi  a  Hiftoria  da  Ethiopia  AUa: 

Preparava  outras  obras  para  o  prelo,  mas  a  morte  lhe  ar- 
rebatou eífa  gloria,  a  nós  eífa  utilidade.  FaHeceu  cm  lon- 

ga velhice  nefte  dia  ,  na  Caía  profeífa  de  Saõ  Roque  , 
anno  de  1675. 

v. 

NEfte  dia,  anno  de  1546'.  deu  principio  Coge  S  >far, 
Capitão  delRey  de  Ombaya  ao  primeiro  cerco  da 

Fortaleza  de  Dio  ,  entrando  a  Ilha  ,  e  Cidade  defte  no- 
me ,  com  oito  mil  foldados,  dos  quaes  a  mayor  parte  eraõ 

Turcos  ,  e  mil  Janizaros ,  e  fcífenta  peças  de  artelharia 

groça, 
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Piaio.groça>  c  grande  copia  de  muniçoens,  e  baftimcctos.    A 
A1  ..     noíía  reziílencia  ,  e  a  fua  porfia  foraõ  engrcçando  cada 

vez  mais  o  icu  poder  :  Forque  o  meimo  Rey   em  pdioa 

com  todas  as  forças  do  feu  Reyno,  e  os  Generaes  mais  ce- 
lebres,  que  havia  nelle,  e  nos  eftranhos,  concorrerão  a 

cfta  cmpreza ,  feguidos  de  hum  numero  fem  nomero  de 
foldados  das  mais  celebres  naçoens  do  Oriente.    Era,  por 

eíle  tempo  ,  Capitão  mòr  daquella  Fortaleza  Dom  Joaõ 
Maícarenhas ,   a  quem  adefença  delia  fez  mais  illuftrc  do 
que  o  feu  apelido  ,  fendo  cite  da  primeira    nobreza  de 

Portugal.   Achava-íe  aos  princípios  do  cerco  com  duzen- 
tos companheiros ,  que  depois  creceraõ  a  mayor   nume* 

ro,  mas  ,  até  o  ultimo  íoccorro  nunca  paííaraõ  de  íeifeen- 
tos :   As  muniçoens  de  bocca,  e  guerra  eraõ  como  de  Pra- 

ça de  Portuguezes,   que  geralmente  ,   na  confiança  do  feu 

valor,  as  deixaõ  defprevenidas ,  atéque  o  eftrondo  da  guer- 
ra diíperta  o  feu  defeuido :   Com  forças  taÕ  defiguaes  fe 

difpoz  oinvidto  Maícarenhas  adefença,  e  nella  obrou, 

e  obrarão  os  Portuguezes ,  acçoens  tão  raras  ,  que  efeure* 
cem  as  que  dos  feus  heroes  elereverão  ,  ou  fabularão  os 
Gregos ,  c  Romanos ;  Dezejardo  Dom  Joaõ  havtr  às  mãos 
algum  Mouro  para  lingua  ,   Diogo  de  Anaya  Coutinho, 
natural  da  Villa  de  Santarém  ,  fe  deíceo  de  noite  por  hu- 
ma  corda  com  a  fua  efpada  ,  lança ,  e  hum  capacete,  que 
pedio  empreitado  ,    e  íe  foi   para  os  inimigos  ,   onde  fe 
deitou  efeondido,  efperando  a  caça,  ate  que  vieraõ  doui 

•       Mouros  praticando  ,  os  quaes  como  paííaraõ  ,  fe  levan- 
tou ,  e  derribou  logo  hum  de  huma  lançada  ,  e  inveftin- 

do  com  o  outro  ,  o  agarrou   de  forte  que  fem  lhe  apro- 
veitar morder  ,   nem  pernear ,  o  trouxe  â  porta  da  For- 
taleza, onde  gritando  que  lhe  abriííem ,  deu  com  clle  den- 

tro }  mas  achando  menos  com  a  revolta  o  capacete  alheyo, 
que  fe  lhe  pedia,  tornou  adeícer,  e  foi  bufcallo  ao  lugar 
da  pendência  onde  o  achou.  De  outras  acçoens  vaierofas 
daremos  abreviada  noticia  nos  dias  a  que  pertencem. 

VIGE- 
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VIGÉSIMO  PRIMEIRO    DE  ABRIL. 

I.  DíWtf  Betaça. 
II.  Dfpoforios  do  Príncipe  Dom  Affonfo ,  /?/&*  delRey 

Dom  João  11.  com  a  Princeza  Dona  IzabeL 
III.  Maurício  yAnúpap  a* 
IV.  0  famofo  Egas  Moniz. 
V<    Manoel  de  Cea. 

1. 

ONA  Betaça,  filha  dc  Guilhermo,  Conde  dc 
ã  Vintemilha ,  Cavalleiro  nobiliflímo  no  Efta- 

do  de  Génova,  e  de  Irene,  filha  deTheodo- 
ro  Lafcaro  o  menor  ,  Emperador  de  Coní- 
nntinopla  ;  Veyo  por  cafos  adverfos  ,  de  Itá- 

lia a  Ai  3gão  ,  de  Aragão  a  Portugal ,  com  a  Rainha  San- 
ta lzabel,  que  a  fez  Aya  de  feu  filho,  o  Infante  Dom  Af- 

fonfo, depois  Rey  IV.  do  nome  $  Emprego,  em  que  deu 

grandes  provas  de  prudência,  c piedade.  Cafou  com  Mar- 
tim  Annes  ,  Fidalgo  muito  illuftre  daquelles  tempos  ,  de 
cjuem  não  teve  fucceíTaõ  :  Viveu  íempre  com  grande  ex- 

emplo de  vida  ,  e  morreu  cheya  de  boas  obras  ,  nefte 

dia,  anuo  de  1336'.  Jaz  na  Cathtdral  de  Coimbra. 

11. 
NO  mefmo  dia,  anno  de  1490.  fe  celebrou  em  Se- 

vilha o  cazamento  do  Príncipe  Dom  Affonfo,  filho 
delRey  de  Portugal  Dom  Joaõ  II.  com  a  Princeza  Dona 
Ilabel  ,  filha  dos  Reys  Catholicos:  Fez  a  funçaõ  o  Cardeal 

Dom  Pedi  o  Gonçalves  de  Mendonça,  Aicebiípo  dc  To- 
ledo ,  affiftindo  os  mefmos  Reys  Catholicos  ,  e  o  Prín- 
cipe de  Caftella  ,  e  as  Infantes  íuas  irmans  ,  e  todos  os 

Grandes,  e  títulos,  que  fe  achavaõ  na  Corte.  Reprezen- 
tou  Fernaó  da  Sylveira  ,  Coudel  mor ,  e  Regedor  d3s  jufti* 

ças 



6  s6,  ANNO  HISTÓRICO 
Pía  V»-ças  a  peííoa  do  Príncipe  de  Portugal,  de  quem  levava  os 

A,  ̂     poderes  neceííarios. 

m. 

Auriciô  ,  Arccbifpo  de  Braga  ,  he  memorável  nas 

hiílorias  para  confufaõ  dos  ambiciofos  ,•  Foi  Fran- 
cez  de  Nação,  e  Monge  da  Ordem  de  Saô  Bento:  Paf- 
fon  a  Portugal ,  e  foi  eleito  Arcebiípc  de  Briga  porrror- 
te  de  Saõ  Giraldo  :  Varias  pertcrçoens  o  levarão  duas 
vezes  a  Roma;  A  primeira,  pelos  annos  de  im.  e  en- 

tão oííiítio  ,  com  grande  reputação  da  fua  piífoa  ,  no 
Concilio  Lateraneníè,  que  por  aqtulle  tempo  fe  celebra- 

va. A  íegunda  ,  achou  aquella  Corte  fluótii2ndo  entre 

grandes  perturbaçoens  petas  dileordias  ,  que  havia  entre 
o  Papa  Pafchoal  11.  e  o  Emperndor  Henrique  V.  I  fíe 

ufando  da  força  ,  e  violência  ,  coloccu  na  primeira  Ca- 
deira a  Maurício,  o  qual  ,  cego  de  ambição  aceitou  a  di- 

gnidade ,  e  íe  fez  chamai  Gregório  VIII.  Depois  ,  per 
vários ,  cafos  ,  veyo  a  fer  depofto  ,  e  prezo  no  cárcere 
de  hum  Convento  da  fua  Ordem,  onde  faleceu  neíledia, 

com  grandes  demonfcaçccDs  de  veidadeiro  arrependimen- 
to-  no  anno  de  1 122. 

IV. 

EGas  Moniz  ,  clarifíimo  ,  e  ncbiliííímo  Cavalleiro, 
floreceu  no  tempo  do  Conde  Dom  Henrique  ,  e  de 

feu  rilho  ElRey  Dom  ArTonfo  Henriques.  Coníeguio  ,  em 

repetidas  occaíioens,  glorioío  nome  de  prudente  ,  e  va- 
lei oío  na  paz,  e  na  guerra  ;  O  Conde  efeolheo  para  Ayo, 

ou  Amo  [  como  então  fe  dizia  ]  de  feu  filho  Dom  Af- 
fonfo  ,  íucceíTor  de  feus  efiados  ,  em  cuja  educação  íe 

empregou  com  fingular  difvelo^  e  com  taõ  boa  fortuna, 

que  vio  logrados  nelle  todas  as  prendas,  e  virtudes  P^eaes, 
Politicas  ,  e  Catholicas  ,  que  fe  podem  deztjar  cm  hum 

perfeito  Príncipe  ;  O  qual  o  amava  ,  e  re! peitava  como 

a  fcgunJo  pay  ,  auther  de  hum  fer  mais  illuítrc ,  que  o  ou- 

tro,  qnc  produz  a  natureza.    Merecia   Egas  Moniz  eítas 

atten- 
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ãttençoens  ,  c  refpeiros  ,    porque  amava  ao  alumno  comDíaíi. 

tantas  veras,    que  não  duvidava  arrifcar    por  íeu  refpeito  .,   G. 
r  •  jjl  r  -      t  Abril,. 

af  coutas  mais  prezadas  dos  homens  ,   (pães  lao  a  honra, 
ca  vida  $  Bem  fe  prova  de  huma  memorável  acçaõ  ,  que 
entre  muitas  obrou  ,  da  qual  daremos  abreviada  noticia. 

Eftando  EIRey  de  Leaõ  (obre  Guimaraens ,  onde  fe  acha- 
va o  Infante  Dom  Affonío  ,  com  poucos  meyos  dedefen- 

ça  ,  c  jà  quafi  na  extremidade  de  render-fe  ,  lábio  da  Vil- 
la  Egas  Moniz  ,  fem  participar  a  outra  peífoa  o  feu  inten- 

to, e  filiando  com  EIRey  , -lhe  prometeu,  que  o  Infan- 
te lhe  reconheceria  v^ífalUgem  (  que  era  o  que  EIRey 

pertendia  ,  )  e  que  a  iíTo  obrigava  elle  Egas ,  naõ  fó  a  fua 
palavra  ,  mas  a  fúa  peffoa  ,  e  de  fua  mulher  ,  e  de  feus 
filhos  ,  com  os  quae?  fe  poria  nas  fuás  mãos ,  fe  dentro 

em  certo  tempo  hoovcííe  falta  no  que  prometia  }  Coma 

condição,  porém,  á.  que  logo  fe  )evant?íTe  o  cerco  ,  pa- 
ra que  o  Infante  pudcííe  m^ftrar  aos  olhos  das  gentes, 

que  de  fua  vontade  o  reconhecia  fuperior,  e  naõ  por  te- 

mor das  fuás  armas  -y  Porque  eftc  era  o  mcyo  mais  condu- 
cente ,  cmais  decorofo  para  o  intento  deíRty  ,  e  reputa- 

ção do  Infante.  EIRey  (que  talvez  citava  jà  cançado  na- 
quelle  íitio,  e  que  nâo  ignorava  a  grande  eítimação ,  em  que 
erâ  tida  geralmente  a  verdade  do  famofo  Egas  ,  e  fabia  ,  que 
olnfantefe  guiara  em  tudo  pelas  luas  dúeçoens  )  lhe  tomou 
folemnemente  a  palavra,  e  fe  retirou  para  Leaõ.  Soube 
o  Infante  o  que  havia  pa fiado  ,  e  naõ  quiz  eftar  pelo  quí 

feu  A)0  prometera,  nem  tile  inftava  muito  pela  iatisfa- 
çaõ  da  promefía  >  por  fer  grave  prejuízo  de  feu  fenhor. 
Mas  naõ  fe  efquecendo  da  fua  palavra,  e  honra,  tanto 

que  chegou  o  tempo  finalado ,  fe  aprezentou  diante  dei- 
Rey  de  Leaõ  na  fua  Corte,  com  íua  mulher  ,  e  filhos, 

com  cordas  na  garganta  ,  e  vcítidos  naquella  forma  ,  com 
que  coftumaõ  hir  para  o  ultimo  íuplic<o  os  Reos  conde- 

nados a  elle.  Pofto  na  prezença  delRey  ,  lhe  d-ile  com 
breves,  e  confiantes  palavras:  Qne  elle,  fiado,  etn  qn^ 
poderia  pcríuadircom  razoens  ao  feu  Príncipe  a  psrtrndi* 

da  fngeiçaõ,  fizera  aquella  promeífa  ,  c  que  no  cafo  de 
efta  naõ  ter  crTeito ,  prometera  vjr  porfe  com  fua  mulher, 

c  filhos  nas  fuás  Rcaesmãos.  Que  fe  faltara  no  primeiro  of- 
Oooo  fere- 
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Dia  2i.fcrecimento  ,  por  depender  de  vontade  alheya  ,  naõ  fal- - 

A,  ...  tava  no  fegundo,  por  depender  da  própria :  Que  siii  c/- 

'  tava  aos  pés  de  Sua  Alteza  para  que  dele  ,  e  de  íua  mu» 
lher,  e  filhos  (  pofto  que  innocentes)  fizefle  o  que  fofo 
fe  fervido.  EfteveEIRey  hum  pouco  iodecifo  ,  akeman- 
do  extremos  de  indignação  »  e  piedade  ;  Mas  advogando 
por  parte  defta  no  animo  Real  a  admiração,  e  o  apreço 

de  huma  fidelidade:  tão  heróica,  tomou  a  generefa  refo- 
luçaô  de  o  dar  por  livre  da  palavra  ,  e  lhe  concedeu  li* 

cença  ,  para  que  ,  fem  impedimento  ,  pudeiíe  rcírituir-íe- 
a  Portugal.  Conferva-fe  ainda  hoje  nofepulchro  de  Egas 
Moniz  eículpida  hnma  reprefentação  dcfte  íucceíTo  ,  me- 

moria tão  antiga  ,  como  certa,  e  que  d  sfaz  totalmente 

as  objeçoens  pouco  folidas  ,  dos  que  o  quizerão  nega»-. 
Merecco  ,  e  conleguio  Egas  Moniz  naquelle  tempo  ,  em 

que  não  ledefpenJiaõ  os  louvores  fem  juíla  cauía  ,  e  ain- 
da com  ella  ,  coftumavão  fer  pouco  encarecidos,  mere- 
ceu ,  digo  ,  e  confeguio  os  títulos  ,  que  melhor  podem 

expreííar  ,  e  encarecer  a  grandeza  de  hum  heroe.  No  Epi- 
táfio da  fua  fepultura  fe  lhe  deu  o  nome  de  ínclito  VaraÕy 

Honrado  i  e  Bemaventurado.  Cazou  duas  vezes,  a  primei-, 
ra  com  Dona  Mòt  Paez ,  filha  de  Dom  Payo  Guterres  da 

Sylva  :  A  fegunda  com  Dona  Thareja  ArTcnfo,  filha 

do  Conde  Dom  Affonío  de  Afturias,  e  de  ambos  os  ma- 
trimónios defeendem  nobiliííimas  famílias  em  Portugal  ,  e 

Caftelta.  Faleceu  nefte  dia  ,  anno  de  1 146.  Jaz  no  Mof- 
teiro  de  Paço  de  Soufa  da  (agrada  Religião  de  S,  Bento. 

v. NEfte  dia  do  anno  de  1733.  faleceu  com  cento,  e  de- 
zafeis  annos  deidade  Manoel  de  Cea, natural,  e  mo- 

rador na  Azoya  debaixo,  termo  da  Villa  de  Santarém,  o 

qual  ainda  depois  depaííar  de  cem  annos,  fe  exercitava  na 
caça  das  perdizes. 

VIGE- 
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VIGÉSIMO   SEGUNDO   DE   ABRIL. 

I.  Santa  Senhorinha  ,  Ungem. 
II.  0  Infante  Cardeal \  Dom  Âffonjo* 
III.  //<?  jurado  Príncipe  [uccejfor  dos  Reynos  de  He/p  an ha 

ElRey  Dom  Manoel. 

IV.  lntentaõ  os  Portugttezet  a  Conquifia  da  Cidade  de  Mar~ 
roços. 

V.  Peixe  notável. 

VI»  Dona  The  reza  de  Cafiro. 
i. 

ANTA  Senhorinha  foi  rilha  dos  Condes  D. 

Hufo,  e  Dona  Tareja,  troncos  da  caza  dos  Sou- 
zas ,  família  nobiliííima  cm  Portugal.  Por  mor- 

te de  fua  may,  fendo  de  muy  tenros  annos,a 

entregou  o  Conde  feu  pay  a  Santa  Godina,  Ab- 
hadeça  do  Mofteiro  deSaõ  JoaÕ  de  Vieira  ,  da  Ord^m  do 
Patriarca  S.  Bento.  Ncítaefcola  de  virtudes,  foi  inftruidade 

tal  modo  no  amor,  e  temor  de  Deos ,  e  no  rigor,  e  obfer van- 
cia  da  vida  monaftica  ,  que  chegou  glorioíamenie  ao  pon- 

to mais  alto,  e  mais  fobido  da  perfeição,  delptezando 
com  invencível  conílancia  as  delicias ,  e  vaidades  do  Mun- 

do ,  para  que  feu  pay  a  rogava,  e  perfuadia  ,  no  cftado 
de  cazada  j  Veílio,  e  profcíloa  no  meímo  Mofteiro  de 

Saõ  Joaõ  o  habito  Religiofo ,  c  por  morte  cie  Santa  Godi- 
na foi  eleita  Abbadeça.  Naquella  nova  dignidade  come- 

çou a  merecer  ,  e  refplandecer  de  novo.  Entrou  em  arden- 
tifiimos  dezejos  de  dar  a  vida  ,  cm  obfequio  da  Fé  ,  e  ven- 

do ,  que  lhe  faltava  occaííaó  de  padecer  às  mãos  dos  in- 
tíeis ,  fe  refolveo  a  tmrtirizar-íe  a  íi  mefma,  com  tal  ex- 

tremo de  rigor  ,  que  fua  vida,  ate  à  morte,  foi  hum  pe- 
renne ,  e  inceíTante  martírio.  Conccdeu-lhe  o  Senhor  a  gra« 
ça  de  fazer  milagres,  o  dom  de  profecia,  o  conhecimen- 

to de  coufas  oceultas.  No  dia ,  e  hora,  que  a  Alma  de  Saõ 

Oooo  ij  Rozen- 
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Dia  22.Rozenij0  voava  para  o  Cco ,  a  vio  Santa  Senhorinha  ,  c 

Al~e.  aííim  o  diífe  logo  às  fuás  Religiofas.  A  efta  celeftial  tí- 
zaõ  fe  feguiraõ  juftamente  a  laudade  ,  e  dezejo  daquclla 

gloria  ,  c  vida  ,  que  naõ  cem  fí;n  .  e  predizendo  o  dia  da  iua 

morte  ,  coroada  de  heróicas  virtudes,  e  perfeiçoens  ,  aííifti- 
da  de  Angélicos  efpiritos,  que  com  vozes  fuaviffimas  [  ou- 

vidas dos  que  fe  achavaõ  prezentes  )  a  chamavaõ  para  oa 
Divinos  defpozorios  ,  confumou  a  carreira  mortal  nefte 

dia,  anno  de  081.  Jaz  feu  fagrado  corpo  na  Igreja  Par- 
roquial  do  feu  nome  (  antigamente  Mofttiro  )  onde  he  vifi- 
tada  fua  fepultnra  de  grande  numero  de  fieis  ,  que  vem 
a  ella  pela  experiência  dos  favores,  que  recebem  de  Deos 

por  fua  interceíTaõ. 

11. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1540.  com  trinta  e  hum  de 

idade  morreu  em  Lisboa  o  Infante  Cardeal,  Dom  Af- 
fonío,  filho  dosRcys,Dom  Manoel,  e Dona  Maria. O  Pa- 

pa Leaõ  X.  lhe  mandou  o  Capelo  de  Cardeal  do  ti- 
tulo de  Santa  Luzia  InfeptiíoLio,  [titulo,  que  depois  tro- 
cou pelo  de  Saõ  Braz  )  tendo  pouco  mais  de  oito  annos  j 

coufa,  de  que  naõ  havia  exemplo  atè  entaõ.  Rcccbeo  o 

Capelo  nos  Paços  de  Almeirim  da  maõ  do  Bifpo  de  Lame- 
go ,  e  Capillaõ  mòr  ,  Dom  Fernando  de  Vafconcel- 

los.  Foi  Prior  mòr  de  Santa  Cruz  de  Coimbra,  Abbadc  de 

Alcobaça  ,  Bifpo  de  Tar  ga ,  da  Guarda ,  de  Vizeu  ,  de  Évo- 
ra ,  e  Arabifpo  de  Lisboa.  Todas  eftas  Igrejas  adminiftreu 

com  grande  exemplo  ,  fervindo-fe  para  íuplemento  da  fua 

prefença  de  infignes  Miniftros.  Era  taõ  pontual  nas  obri- 
gsçoens  paíloraes,  que  aííiftia  com  grande  frequência  aos 
Oflicios  Divinos  no  Coro :  Adminiftrava  muitas  vezes  os 

Sacramentos,e  levava  o  Santiílímo  aos  enfermos  Obrigou  aos 

Parrocos  a  qoc  eníinafíem,e  elle  por  fua  ptfloa  enfinava  a 
Doutrina  Chriftã  a  feus  Freguezes.  Fez  Synodo  em  Évora, 

em  que  publicou  as  primeiras  Conftituiçoens  que  teve.  No 
que  fez  em  Lisboa,  introduzio  nas  Freguczias  os  livros  dos 

Bautizados,  Cazamentos  c Óbitos,  que  atè  entaò  naõ  havia, 
c  a  feu  exemplo  os  recebeo  a  Igreja  Univcrfal  no  Santo 

Con- 
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Concilio  de  Trento.   Com  os  pobres  era  fummamenteca-  Dia  2  2* 

ritativo,  e  com  todos  gcncrofo  ,  e  liberal.  Era  muito  ami-  .,  .. 
go  da  juftiça ,  c  do  culto  Divino ,  e  ornato  das  fuás  Igrejas, 

em  que  de'pcndia  huma  grande  parte  das  íuas  rendas.  Foi 
protector  dos  homens  letrados ,  que  chamava  das  terras  ef- 

tranhas  ,  e  luftentava  com  grandes  côngruas  •   e  finalmen- 
te hum  modelo  de  perfeitos  Prelados.   Foi  feu  Meftreoin- 

íigoe  Ayres  Barboza  ,  natural  de  Aveiro,  e  fahio  naõ  vul- 
garmente douto  :   Compoz  em  Latim  a  vida  de  feu  decimo 

avo  o  Santo  Rey  ,  Dom  ArTonío  Henriques,  e  outros  tra- 
tados com  fumma  elegância  em  proza  e  verío  ,  dos  quaes 

íe  perderão  muitos:    Muitos  ajuntou ,  e  fez  imprimir  em 
avultado  tomo  o  famofo  Andrô  de  Rezende. 

iii. 

NO  anno  de  1498.  partirão  de  Portugal  para  Caílella 

EIRty  Dom  iManoel  ,  e  fua  primeira  mulher  a  Rai- 
nha Dona  Iiabel ,  acompanhados  dos  principaes  Pre- 

lados ,  e  fenhores  defte  Reyno  ,  e  foraô  recebidos  naquelle 

com  grandes  feitas ,  e  demonftraçoens  de  alegria,  em  to- 
das as  Cidades,  e  Villas  por  onde  paíTaraõ,atê  chegarem 

a  Toledo.  A  racya  legoade  diftancia  d^fta  Cidade,  os  veyo 
encontrar  EiRey  D,  Fernando,  e  tanto,  qne  aviftou  a  (eu 

genro  EIRey  Dom  Manoel,  o  recebeu  nos  braços,  com  mui- 
to amor ,  c  costeziaj  E  querendo  lhe  fua  filha  beijar  a  maõ, 

elle  o  naõ  confentio  ,  e  pofta  à  fua  mão  efqueda  ,  e  EIRey 
Dom  Manoel  à  direita  ,  caminharão  os  três  a  caval!o  de- 

baixo de  hum  palio  atè  a  Igreja  Cathcdral  $  E  feita  oração, 
partirão  para  o  Palácio  ,  onde  os  efperava  a  Rainha  Dona 

líabel ,  a  cuja  vifta  EIRey  Dom  Manoel  apreííou  o  p*ço, 
e  a  Rainha  fez  o  mcfmo  ,  e  ambos  fe  fizersõ  tão  profun- 

da cortezia,  que  chegarão  com  os  joelhos  aochaõ.  A  Ra* 
nha  D.  lfabel  quiz  beijar  a  maõ  a  fua  may  ,  mas  cila  lha  naõ 
quizdar.  Receberão  os  Reys  de  Caftella  a  todos  os  FidaU 

gos  Portuguezes ,  com  grandes  demonftraçoens  de  agra- 
do ,  e  apreço  ,  e  íingularmente  ao  íenhor  Dom  Jorge,  filho 

delRey  Dom  Joaõ  II.  a  qu?m  naõ  quizeraõ  dar  a  maõ  ,  c 
em  tudo  o  tratarão  como  a  filho  de  quem  era.    Logo  no 

Domin- 



«62  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  22. Domingo  feguinte,  que  cahio  nefte  dia,  vKite  e  dous  de 

*.  e.  Abril,  do  anno  fobredito,  íahiraõ  os  Reys  de  Palácio  para 
â  Cathcdral  ,  levando  de  rédea  a  pè  a  EIRey  Dom  Manoel, 
o  Duque  de  Medina  Sidónia  ,  da  parte  direita ,  e  da  efquer- 
da  o  Conde  de  Feria  ;  Eà  Rainha  Dona  Ifabel  lua  mulher, 
à  maõ  direita  o  Condtftavel  de  Caftella,  e  à  tíquerda  o 
Duque  de  Alva,  Diííe  Miíía  de  Pontifical  o  Arcebifpo  de 
Toledo,  Dom  Frcy  Francifco  Ximenes  de  Cifneiros :  Os  Reys 
eftiveraõ  ambos  em  huma  cortina  da  parte  do  Evangelho, 
e  com  elles  o  Senhor  Dom  Jorge  :  As  Rainhas  ambas  ,  em 
outra  cortina  da  outra  parte.  Acabada  a  Miífa  ,  lubiraõ  a 
hum  Trono,  onde  eftavaõ  quatro  cadeiras,  e  nas  duas  do 
meyo  fe  affentaraõ  os  noííos  Reys  ,  nas  dos  lados  os  de  Caf- 

tella. E  feita  huma  pratica  breve,  em  que  fe  declararão 
rezumidas  as  conveniências,  e  intereífts,  que  fe  feguiaõ  a  to- 

da Hefpanha,  da  uniaõ  de  tantas  Coroas ;  Foraõ  jurados 
os  noífos  Reys ,  por  Príncipes  herdeiros  dosReynos  de  Caf- 

tella, Leaõ,e  Aragaõ,  e  mais  Reynos,  e  Eftados,  que  lhe 
faõ  fugeitos. 

IV. 

XJ  Os  dourados  tempos  do  feliciííimo  Rey  Dom  Manoel 
-*-<?  andarão  as  armas Portuguezas  taõ  vitoriofas,  e  domi- 

nantes nas  campanhas  de  Africa,  que  fobre haverem  con- 
quiftado  nella  hum  ampliílimo  dominio,  fe  animarão  à  en- 
terpreza  da  Cidade  de  Marrocos  ,  capital  do  Reyno ,  ou  lm* 
perio  do  mefmo  nome  -}  E  pofto  que  não  teve  erTeito  por 
vários  accidentes,  fempre,  para  os  que  aintenraraõ,  foi 
íumma  gloria  huma  tal  reíoluçaõ.  Sahirão  ,  pois,  mfte 
dia ,  anno  de  i  5  1  5.  na  volta  daquella  gram  Cidade  ,  Dom 
Pedro  de  Souza ,  Conde  do  Prado ,  Capitão  ,  que  entaó  era 
deAzamor,  e  Nuno  Fernandes  deAtaide  ,  que  o  era  de 

Zafim.  Compunha  fe  o  noífo  campo  de  quinhentos  Por- 
toguezes ,  edemil  c  quatrocentos  Mcuros,  dos  quemilita- 
vaô  debaixo  das  noífas  bandeiras.  Outra  vez  fe  graduou 
aquella  refoluçaõ  degloriofa  ,  ainda  que  muitos  lhe  haõde 
chamar  temerária,  porque  ftm  duvida  era  muito  dellgual 
o  noífo  poder  para  empreza  tão  grande.    Fiados ,  porem, 

no 
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no  coítume  de  haverem  confeguido  outras  femclhantes  ,^la  **• 
femnre  com  mão  inferior,  e  confiados  na  Divina ,  que  efpe-  A,  ., 

ravao  favorável ,  por  ler  a  guerra  contra  inneis,  canirao  im« 
proviza,  e  furiofa mente  íobre  Marrocos.  Achavaõ-fe  alli 
os  Xarifcs  ,aííin:idos  dt  numeroías  tropas  de  gente  de  guer- 

ra ,  à  qual  junta  a  do  povo  formavão  hum  corpo  iniupe- 
ravel.  Guiados  de  falfas  informaçoens,  inveítirâoos  noíTos 

a  parte  ,  e  a  porta  mais  reforçadas;  E  poíto  que  íc  houverão 

com  eftupenda  coaíHriciaye  prodigiofo  valor  ,  reconhece» 
rão  ,  cm  fim ,  na  debilidade  das  fuás  forças ,  a  improporção 

do  íeu  empenho,  e  começarão  a  entrar  cm  outro,  naõ  me- 
nos difficultofo,  qual  era  retirarem-fe  ícm  perda,  e  com  hon- 
ra: Huma,e  outra  coufa  ccnfguiraõ  ,  efoiefta  huma  nova 

maravilha,  ou  hum  maravilhofo  effeito  dafeiencia  ,edifci- 

plina  militar :  Porque  fendo  taõ  poucos ,  c  citando  em  pniz 

ignorado  ,  e  entre  innumeraveis  i  imigos  ,  e  perigos,  aííím 
rebaterão  huns  ,  e  outros ,  que  finalmente  voltarão  ás  fuás 

praças  com  pouco  dano,  deixando  aos  Xarifcs,  e  aoRey, 
que  entaõ  era  de  Marrocos ,  com  a  infamja  immortal  de  naõ 
haverem  vingado  a  noíTainvazaô  ,  ou  a  noífa  ouzadia. 

V. 

NOmefmodia,  anno  dei  57c.  lançou  o  mar  àpraya 
de  Peniche  hum  peixe  morto  ,  de  forma  nunca  vifta; 

linha  quarenta  covados  de  comprido  ,  o  couro  peio  lombo 
era  preto ,  e  pela  barriga  branco  ,  e  nella  tinha  a  bocca:  De 

aitu.a  tinha  quinze  palmos:  A  cabeça  levantada  quatro  eo- 
vados  cm  alto  :  Os  olhos  com  hum  de  roda  ,  c  cada  oreíh.i 
de  oito  :  Tinha  dezaíeis  dentes  de  cada  banda,  cada  hum 

de  meyocovado  em  redondo,  e  de  hum  dente  a  outro  hum 

palmo  de  diftancia  ;  Nem  antes  ,  nem  depois ,  houve  noti- 
cia ,  de  que  fe  viíle  no  mar  outro  íemcihante. 

vi. 

NO  mefmodia,  anno  de  173  1.   faleceu  no  Mofteiro 

de  Santa  Mónica  de  Lisboa ,  em  tdade   de  mais  de 
cento  e  vinte  annos,  Dona  Thcreza  deCaftro,,  irmã  de 

Ruy 
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Dia  2$.  Ruy  de  Figueiredo  de  Alarcão,  fenhor  da  Ota  ,  Governa- 

dor das  armas  na  Província  de  Trás  os  Montes ,  e  de  Ma- 

noel de  Soola  de  Figueiredo,  que  paííouà  índia  noanno 
de  i6n. 

de 
Abril. 

VIGÉSIMO  TERCEIRO  DE  ABRIL. 

I.  Saõ  Félix  t  e/euf  companheiros  Martyres. 
II.  Nafce  o  Infante  Dom  /Iffonfo ,  filho  delRey  D.  Manoel, 
III.  Parte  para  Inglaterra  a  Rainha  Dona  Catharina. 
IV.  Cttio  de  Arzilla  >  fendo  Governador  Dom  Joaô  Coutinho, 

■ 

i. 

M  Valença  de  Portugal  padecerão  martyrio  nef- 
te  dia  pelos,  annos  de  204.  Saõ  Feliz,  e  icu>  com- 

panheiros ,   Fortunato  ,  e  Aquilco. ii. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1  509.  náfceu  em  Évora  o 
Infante  Dom  Aífonío,  filho  do  feliciííimo  Rty  Dom 

Manoel  ,  c  da  Rainha  Dona  Maria:  Deiie  diíTemos  no  dia 

precedente. 

iii. 

CHegando  a  Lisboa  as  noticias  de  fe  haver  ajuftado  o 
cazamento  da  Screniflima  íenhora  Dona  Catharina; 

Infante  de  Portugal  com  Carlos  H.  Rey  da  Gram  Berta* 
nha  ,  íe  receberão  ,  com  geraes  demonftraçoens  de  gof- 
to,  c  fe  aplaudirão  com  mageftofâs  feftas  de  fogos,  la- 

minarias ,  e  touros,  em  que  tourearão  com  igual  luzimcn- 
to  ,  e  deftreza ,  os  Condes  de  Sarzedas ,  é  da  Torre ,  c  Dom 

Joaõ  de  Caftro.  Pouco  depois ,  chegou  a  Armada  de  In* 

gláterra  ,  que  havia  de  conduzir  a  Infante  ,  e  nova  Rai- 
nha. 
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nha.   Confiava  de  quatoize  Nàos  de  Guerra  j  Era  feu  Ge-  Dia 25, 

neral  Duarte  de  Montcgui  Conde  de  Sanduich  ,   com   ti-     ' de 
tulo  de  Embaxador  extraordinário  ,  c  vinhaõ   nclla  mui- 

tos Cavalleiros  illuftrcs ,  deftinados  para  o  íerviço  da  Rai- 
nha ,   a  qual  fahio  nefte  dia  ,  anno  de  1661.  de  menhã 

da  Antecâmara  da  Rainha  Regente  à  fua  mão  direita  ,   e 
dous  palíos  diante  EIRey  Dom  Affonfo,   c  o  Infante  Dom 

Pcdfo,  e  os  Officiaes  da  Cafa,  Títulos,   e  Nobreza.   De- 

ceraõ  à  falia  dos  Tudefcos,   e  chegando  ao  topo  da  eíca- 
da  ,   que  vay  dar  ao  pateo  da  Câpella ,  fe  deteve  a  Rainha 

mãy  ,  como  cm  lagar  d:ftinado  para  as  ultimas  defpedi- 
das ,   e  fem  confentir ,  que  a  filha  lhe  beijaífc  a  mão  ( co« 
mo  pertendia  )   a  abraçou  cftreitamente  ,  e  lhe  lançou  a 
benção  ,  reprimindo  com  generofo  animo  os  anSctos  da 

ternura  ,  entre  os  decoros  da  Mageftade  j   Mas  pouco  de- 
pois ,   cm  lugar  íolitario  ,    pagarão  os  olhos  >a  violência , 

ejae  haviaõ  feito  ao  coração  j   Baixou  a  Rainha  de  Ingla- 
terra aefeada,  entre  ElRey  ,  e  o  Infante  *  feus  irmãos  $ 

E  naõ  cedendo  a  Rainha  mãy  ás  inftancias ,   que  a  fiha 
lhe  fez  repetidas,   para  que  fc  recolhrffe  antes  de  entrar 

na  carroça ,  entrou  em  fim  depois  de  huma  profunda  re- 
verencia ,    a  qoc  a  mãy  correfpondeu  com  outra  bençaõ  , 

voltando  as  coftas  antes  de  entrarem   na  carroça   feus  fi- 

lhos j  Nella  foi  a  Rainha  à  maõ  direita  drlRcy,  eo  In- 
fante Dom  Pedro  na  cadeira  de  diante.   Logo  abalarão  pa- 

ia a  Igreja  Cathcdral ,  acompanhados  de  »toda  a  Nobreza 
com  lufidiílimas  galas.  Eftavaõ  as  ruas  adornadas  com  gran- 

de pompa,  e  a  eípaços  fc  viaò  arcos  rriunfaes  de  admira* 

vel  artificio,  e  mageftáde.   O  fom  das  trombetas  ,  e  cha- 
ramelas ,  e  de  outros  inftrumentos  alegres  ,   os  repiques 

dos  finos  ,    o  eftrondo  marcial   das  (alvas  da  ai  telharia, 

os  vivas  do  Povo  t  tudo.  formava  huma  reprezentaçaõ  por 
extremo  feftiva  ,  e  plauíível.   Ouvirão  MiíTa  0$  Reyí  ,   de 
dentro  da  cortina,  precedendo  fempre  no  lugar  a  Rainha, 

c  logo  voltarão  para  o  rio  ,   onde  os  cfperava  o  Bargan- 
tim  Real,  e  outros  muitos  ricamente  adornados,   em  que 
fe  embarcarão   as   Magcftadcs  ,  c  os  Min  litros  da  Corte , 
e  Fidalgos  ,  nacuraes  ,   c  eítraogeiros  ,  transformando  fe 

de  repente  o  dourado  Tejo  em  huma    Cidade  portátil,  e 

Pppp  vifto- 
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Dia2$.viftofifíima.  EíRey,  c  o  Infante,  acompanharão  a  Rai- 

A1~c,  nha  ,  fua  irmã  atè  a  camera,  que  lhe  eftava  aparelhada 
na  Capitania  de  Inglaterra  ,  c  quando  ambos  fe  defpedt- 
raõ  ,  a  Rainha  os  acompanhou  até  o  primeiro  degrao  da 

efeada ,  por  onde  haviaõ  fobido,  naõ  querendo  voltar  pa- 
ra a  camera,  por  mais  inftancias,  que  EIRey  lhe  fiz,  até 

que  elle,  e  o  Infante,  entrarão  no  toldo  do  Bargantim. 
No  tempo  ,  que  durarão  eftas  funçoens  ,  e  no  em  que  fc 
deteve  a  Armada  no  rio,  fc  profeguiraõ  as  falvas,  e  mu- 
íicas,  e  outras  dcmonftraçoens  de  aplauzo  ,  e  alegria,  atè 
que  ,  largando  as  velas  ao  vento  ,  íahio  a  Armada,  de 
cujo  fucceílo  daremos  noticia  no  dia  a  que  pertence. 

IV. 

COrria  o  anno  de  rjio\  quando  apparéceo  fobre  a 
Praça  de  Arzilla  EIRey  de  Fez  com  trinta  mil  Ca- 

vallos,  e  fetenta  mil  Infantes,  com  todas  as  maquinas  de 
inftrumentos, bélicos,  que  fervem  às  mais  diíficultoías  ex- 

pugnaçoens.  Tomou  portos,  e  levantou  reparos  com  ad- 
mirável prefteza  ,  e  formou  em  lugares  competentes  re- 
forçadas baterias.  Governava  a  Praça  Dom  Joaõ  Coutinho, 

depois  Conde  de  Redondo,  prompto  ,  e  valerofo  Capitão, 

e  ainda,  que  reconhecia  o  aperto ,  em  que  o  haviaõ  pof- 
to  as  armas  inimigas,  moftrou  ,  que  as  defprczava,  afim 
de  alentar  os  feus ,  e  de  intimidar  os  contrários  :  Repar- 
tio  com  grande  acordo  a  gente  pelas  muralhas  em  luga- 

res proporcionados,  e  ficou  com  hum  efquadr,aô  volante 
para  acodir  onde  a  neceflidade  foíTe  mayor:  Logo  man- 

dou alumiar  a  Praça  cora  luminárias,  e  alegralla  com  dan- 
ças, e  folias,  a  ufo  daquelles  tempos  :  Tudo  ifto  via  o 

exercito  infiel  ,  vacilante  entre  duvidas  ,  e  temores  ,  de 

que  lhe  havia  de  euftar  muito  caro  o  bom  fucceífo  de  hu- 
íxia  guerra  contra  homens ,  que  feftejavaõ  os  perigos ,  co- 

mo outros  as  vitorias.  Deraõ  principio  aos  corr bates,  c 
começarão  a  defcobrir  a  formalidade  ,  e  certeza  do  feu 
difeorço  no  vigor  da  noíTa  reziftencia.  Cavarão  minas , 
abrirão  brechas  ,  e  por  ellas  repetirão  furiofos  aífaltos, 

revezando-fc   cada  dia  >  e  pelejando  à  vifta  do  feu  Rcy, 
mas 
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mas  nada  bailava  a  contraftar  a  conftancia  invencível  dosDl*2£' 

defeníores.    Acodiraõ  namorados  da  fama,  aacharfe  ncf-Ab  ̂  
ta  occaíião ,  muitos  cavalleiros  da  primeira  nobreza  de  Por- 

tugal :  Do  iliuftriílimo  appcllido  de  Maícarenhas  concorre- 
rão quatro ,  Dom  Joaõ ,  Dom  Nuno ,  Dom  António  ,  Dom 

Manoel ,    e  aífím  de  outros.   Achava-fe  também  alli  Fran- 
ciíco  de  Oria,  Genovez  ,  primo  com  irmão  do  immortal 
André  ,  e  foi  huma  grande  parte  no  perigo,  e  nadefen». 
ça  :  lnfiírjão  os  infiéis  na  expognaçaõ,  mas  já  com  mais 
cítrago,  que  efperança:  Porque  fe  achavão  muito  dimi- 

nuídos em  numero  ,  e  também  em  animo,  quando  os  nof- 
fos  em  huma ,   e  outra  coufa ,  fe  viaõ  augmentados.  Atè 

que,  apparecendo  à  vifta  daquelie  porto  trinta  velas  Por- 
tuguezas  ,  que  vinhaõ  íoccorrer  a  praça  à  ordem  de  Diogo 
Lopes  de  Sequeira ,  Varão  iliuftre  em  aótos  militares  ,   fe 
rcfolveu  EtRey  de  Fez  a  levantar  o  citio  ,  havendo  perfe- 
veraco  nelle  dous  mezes,  e  dez  dias :   Dom  Joaõ  lhe  car- 

regou a  retaguarda   com  tanto  vigor  ,  que  fobre  grande 
numero  de  cativos  ,  lhe  acrefeentou  também  em  grande 
numero  os  mortos. 

Fr «aWá^^  ;-^-  -^-  -íí.v 

Pppp     ij 
VíGE- 
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Dia  24. 

Abril      ̂ ^^^^^^^^^^^^^•^^^^^^^^4*^^^5» 

VIGÉSIMO  QUARTO  DE  ABRIL. 

I.  Dom  dffonfo  de  Portugal  \  Bifpo  de  Ewra. 
II.  Defcobre-fe  a  Nova  Lufitania:  Noticia  de  algumas  Pro- 

víncias da  me/mat 

III.  dffalto  Real  contra  a  Fortaleza  de  MazagaÕ. 
IV.  Cazamento  do  Infante  Dom  Duarte. 

V.  Tomaô  pojfe  do  Collegio  ,  e  Hofpital  de  Santo  Eloy  de 
Lisboa  os  Cónegos  Seculares  de  S.JoaÕ  Evangelijla. 

1. 

OM  Affbnfo  de  Portugal ,  Bifpo  de  Évora  ,  fi- 
lho de  Dom  AfTonío ,  filho  do  primeiro  Du- 
que de  Bargança  ,   o  qual  Dom  Affonfo  pay 

do  Bifpo,  o  teve  de  huma  fenhora  illuftre, 
chamada  Dona  Brites  de  Soufa  ,   com  quem 

íe  diz  ,  que  era  cazado  oceultamente  j  Foi  homem  de  mui- 
tas letras ,  efplendido,  e  magnifico  no  trato  dafua  peííoa, 

ecafa:  Fez  grandes  obras  na  Cathedral  de  Évora,  e  re- 
cebeu na  meíma  Cidade   em  feu  tempo  aos  Cónegos  da 

Congregação    de  São  João   Evangelifta  :  Foi  tronco  da 
grande  caía  de  Vimiofo,  da  qual  foi  primeiro  Conde,  Dom 
Franciíco  de  Portugal  feu  filho,  havido  em  huma  nobre 

Donzella  ,  por  nome  Felippa  de  Macedo.  Morreu  o  Bif- 
po Dom  Affbnfo  nefte  dia  ,  anno  de  ijzl   Compoz,   e 

impeimio  alguns  tratados,  cheyos  de  excellente  doutrina, 
c  de  vafta  erudição. 

11. 
COrria  o  feliciílimo  anno  de  1509.  (  feliciífimo  pelo 

cazo  que  himos  a  referir  )  quando  Pedra! ves  Cabral» 
illuítre  ,  e  valeroíoCavaiieiro,  navegava  de  Portugal  par3 
a  Índia  em  huma  poderofa  Armada,  e  fobre  quafi  hum 
mez  de  navegação,  arrebatado  de  huma  rija  tempeftade  , 

ecn- 
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c  engolfado   demafiadamente  no  Oceano  Auftral  ,  deíco-Dia24' 
brio  nefte  dia    (  em  que  entaõ  cahio  a  fegunda  Oitava  dà  A,  ?. 
Pafcoa)   huma  nova  terra,  onde  jà  mais  viera  aopenfa- 
mento  que  a  podia  haver.  Ao  longe  divizavaõ  os  venturo- 
fos  navegantes  akiííimas  ferras  ,  repartidas  em  difTcrentes 
figuras,  a  que  ferviaõ  as  nuvens  de  faxa  ,  que  as  cingia.  A 
meya  vifta  apparecião  diftintos,  o  verde  dos  arvoredos,  o 

eminente  dos  montes,   o  efpaçofo   dos  campos,  por  extre- 
mo alegres,  e  aprazíveis.   Mais  ao  perto  fe  viaõ claramente 

alvejar    as  fer moías  prayas  ,  e  nellas  em  grande  numero 

as  barras,   e  os  rios,   e  aquellas  comofeguro  das  fuás  boc- 
cas  ,   citei  com  o  cftrondo  das  Tuas  agoas  ,  quebradas   nos 

penedos  ,   parecia  ,  que  eftavão  chamando   05  novos  hof- 
pedes,   para  que  foífem  lograr  de  tanta  delicia ,  e  fermo- 
fura.    Certo  já  em  que  era  verdadeira  terra  a  que  viaõ,  fe 
deraõ  juíramente  os  parabéns  de  tao  importante  ,  e  não 
efpendo  defcobrimento  ,    de  que  logo  Pedralves  Cabral 
mandou  avizo    a  EIRey   Dom  Manoel ,    em  cujo  tempo 

chegavao   á  Corte  de  Lisboa  humas,  e  outras  as  novas  fe» 
lices,  e  alegres  j  Pofto  que  então  fenao  confiderou  taõ  im- 

portante efte  defcobrimento ,  quanto  depois  moftrou  a  ex- 
periência.  He  a  America  huma  nova  parte  do  Mundo,  ou 

hum  novo  Mundo  à  parte ;  Abraça  quaíi  dez  mil  legoas 
no  já  dcfcoberto  de  Caftella,  e  Portugal ,  ignorada   por 
tantos  feculos  da  experiência  de* Pilotos,  e  do  eftudo  dos 

fabios.    Ainda  fe  lhe  não  penetrou  o  interior,  cortado  da- 
quellas  admiráveis  íerranias  ,  a  que  os  Caftelhanos    cha- 

marão Cordilheira  ,   que   por  IongiíTimo   curfo  dilataõ  a 

fua  excenção  ,  proporcionada  a  fua  altura,  efpantofamen- 
te  inacceíTivel  ao  voo  dasmais  ligeiras  aves,  e  izenta  dos 
vapores  da  terra ,  e  das  inclemências  do  ar  ,  fuperior  às  fuás, 
e  aos  ventos  ,  e  a  todas    as  impreífoens    meteorológicas  $ 

Na  mayor  força  delles,  e  delias,  goza  de  Ceo  fereno  , fa- 
zendo  verdadeiro  o  fabulofo  Olimpo,   Os  Pirineos  ,  e  os 

Alpes   fi5    Pigmeos  ,  à  vifta  deíles  grandes  corpos  :  Os 
que  fobem  a  elles    pizaô  nuvens  do  meyo  para   íima  >  e 

quando  chegaõ  ao  cume,   parece-ihe,  que  andãoasmeí- 
mas  nuvens  iobre  a  terra.   Efte  grande  corpo  da  America 

eftende  dous  dilatadiffimos  braços  ,  hum  o  rio  das  Ama- 
zonas 
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D^H-zonas  ao  Norte,  outro  o  rio  da  prata  ao  Sul,  com  que 

AUM  ci°gc  >  e  abraça  aquella  vaftiííima  região,  a  que  chama- 
mos com  muito  próprio,  e  naõ  menos  pompo2o  nome, 

a  Nova  Lufitania :  A  terra  he  hum  pintado  mapa  fempre 
verde  ,  Tem  que  já  mais  fe  dezarme  a  tapeçaria ,  de  que 
a  veíiio  a  natureza  ,  porque  confervaõ  todo  o  anno  a  folha 

os  feus  arvoredos  ,  ve-fe  já  levantada  em  oiteiros  ,  já  ef- 
tendida  em  campinas,  povoada  de  bofques ,  abundante  de 
paftos,  retalhada  de  fontes,  e  rios  ,  fempre  a  mefma,  e 
íempre  varia.  As  fuás  agoas  faõ  as  mais  puras ,  e  criflalinas, 
tanto  as  do  mar  ,  como  as  dos  rios ;  Em  muita  diílancia  da 

praya  fe  eítão  vendo  no  fundo  diflintas  as  conchas,  e  as 

áreas.  As  arvores  faõ  de  tão  defmedida  eftatura,  que  pare- 
ce caminhão  com  as  pontas  a  romper  as  nuvens ,  a  gref- 

íura  a  eíla  proporção.  Não  he  menor  nellas  a  utilidade, 

que  a  corpulência  ,  antes  faõ  todas  utiliííimas  para  os  u/os 

humanos,-  Taes  faõ  os  Cedros ,  es  Angelins ,  os  quafi  E- 
vanos,  os  Jacarandás ,  os  Brazis,  osBalfamos,  os  Copaig- 
bas  ,  os  Cajus  ,e  outras.  As  ervas,  e  as  plantas  ,  faõ  infi- 

nitas na  dirTeronça  ,  e  admiráveis  nas  .propriedades:  Entre 

outras,  he  íingular  a  erva  r  que  chamaõ  Viva  :  Em  lhe  to- 
cando na  ponta  de  hum  de  feus  ramos,  logo  toda  ella,  e 

todos  elles,  [como  moftrando  fentimento  ]  femurchaõ, 

e  encolhem  de  repente,  ate  que,  paífada  a  primeira  có- 
lera,  tornaõ  em  íi  ,  e  fe  cftendem  ,  e  dilatao  os  ramos, 

como  dantes.  Também  he  admirável  a  erva,  chamada  da 

Paixão.,  cuja  flor  reprezenta  a  Cruz,  as  cinco  Chagas,  a 
Coluna,  a  Coroa,  o  molho,  dos  açoutes,  e  os  três  cra- 

vos. Os  frutos  ,  por  extremo  faborofos  ,  não  faõ ,  (  co^ 
monas  outras  terras  tributo  annual  ,  fenaõ  fucceílivo, 

e  perenne  ,  porque  quando  fe  vão  fazoando  huns,jávem 

nafeendo  outros.  As  flores  ,  ainda  que  geralmente  ,  ce- 
dem às  da  Europa  em  fragancia,  excedem  em  fermofura: 

Affím  as  aves ,  naõ  faõ  taõ  defiras ,  nem  taõ  íuaves  na 

muíica,  mas  faõ  muito  mais  bem  pintadas ,  e  mais  viíto* 
fas.  Os  gados  faõ  immenfos,  e  em  muitas  partes  fe  matão, 

ío  para  lhe  aproveitarem  as  pe!!c8,dequc  refazem  gran- 
des carregaçoens  ;  Mas  as  carregaçoens  mayorcs  ,  e  de 

mayor    preço  ,  faõ  as  dos  affucares  ,  e  tabacos  ,   drogas tiõ 
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taõ  eftimadas  ,   de  que  tanto  abunda  o  Mundo  novo  com  Dia  24. 

inveja  do  antigo  ,•    Ainda  efte  a  tem  mayor  ás  precioías       Q. 
minas  ,   de  que  aquelle   fe  vé  enriquecido  pelo  Author  da 

natureza  j   Podemos  dizer  daquella  terra  com  muita  pro- 
priedade, que  tem  as  entranhas  de  ouro  ,  e  os  torroens  de 

rífucar.    Os  ares  ísõ  taõ  puros  ,  que  nunca  deraõ  entrada 
ao  mal  da  péíte,  e  obfervao  hum  tal  temperamento,  que  naõ 

fe  percebem  as  rigoolas  differenças  do  Veraõ,  e  do  Inver- 
no ,  efte  mais  fe  conhece  pela  chuva  ,  que  pelo  frio.    Come- 
ça aquelle    em  Setembro  ,   eíle  em  Março.    Saõ  iguaes  os 

dias ,  e  as  noites  com  brcviííimos  crefpufculos.   Na  parte 

do  Ceo  ,  que  lhe  fica  dominante  ,   lograõ  os  olhos  a  bizar- 
ra vifta,   e  benévola  influencia  de  luzidiflimas   eftrellas  , 

entre  as  quats  he  admirável  hum  Cruzeiro  ,  que  fc  compõem 
de  quatro,  e  outra  mais ,  que  lhe  forma  o  pé  j   Brazaõ,o 

mais  nobre  do  emisferio  Antartico,  guia  fegura  dos  nave- 
gantes,   delicia  ,  e  enleyo  dos  olhos.   He  habitada  eftavaf- 

tiíííma  Regiaõ  de  varias  Naçoens  de  índios  em  tanto  nu« 
mero  ,  que  fe  podem  comparar  as  folhas  das  arvores:    Saõ 

gente  fera,  e  bruta  ,  que  vive  ao  fom  da  natureza ,  quaíi  fem 
rafto  de  humanidade,  fem  arte  ,  fem  policia  alguma  ,  mail 

parecem  brutos  cm  pé  ,   que  homens  racionaes.  Saõ  de  ef- 
tatura   proporcionada,  a  cor  tira    avermelha,  ocabello 
corredio.    Andaõ   niis  ,  e  a  fua    mayor    gala  confifte    em 
muitos  buracos,   que  fazem   no  rofto  ,  em  que  coftumaõ 
trazer  pedrinhas  de  v.rias  cores.   Naõ  cultivão  arerra,jc 
vivem  do  que  caçaõ,e  pcfcaõ ,  com  que  toda  a  fua  riqueza 
confifte  nos feus  arcos ,  e  frechas,  em  quefaõ  deítriííimos  à 

maravilha.  Vagaõ  de  huns  lugares  a  outros ,  naõ  fe  deten- 

do em  algum  mais  ,  que  em  quanto  nelle  actuo  ,   que  co- 
mer.  Andaõ|  humas  naçoens    com   outras    em  continuas 

guerras,  e  fc  comem  huns  aos  outros ,  fendo  a  carne  hu- 
mana o  feu  mais  apetecido  manjar.   Naõ  tem  fé,  nem  ley, 

nem  Rey ,  e  obfervou-fe  como  coufa  mui  notável ,  que  lhe 
faltaõ  na  fua  lingoagem  (  que  naõ  deixa  de  fer  fecunda, 

e  eloquente  )  as  três  primeiras  letras  deíTct  nomes.   Naõ  co- 
nhecem ,  nem  adoraõ  Deidade  alguma ,  tem  fomente  huns 

eícuros  vcftigiosde  huma  excellencia  foperior  ,  a  que  cha- 
ma6  Topa ,  que  quer  dizer  eftrondo  efpantozo.   Também tem 
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Dia24.tcm  alguns  veíligios  da  immortalidade  d'alma,  e  depena, 

Ab  Q\  e  g'or^a  naoutra  v^a*  Os  <]l,c  fe  fogeitaõ  à  doutrina  dos 
Européos,  e  fe  fazem  domeíiicos  [como  íe  mudarão  de  na- 

tureza )  fahem  valerofos,  c  promptos  para  qua'quer  em- 
prego ,  civil,  ou  militar.  Naõ  fe  fabe  o  principio  de  fias 

gentes,  e  tudo  paíía  em  opinião  $  Tem  fua  probabilida- 
de, a  que  diz  ,  que  deícendem  dos  dez  Tribus  dos  anti- 
gos Judcos  ,  defterrados  em  tempo  de  Ozèas,  e  o  rr.oftraÕ 

muitos  dos  Teu?  coflumes,  porque  ufaô  da  circuncifaõ,  ca- 
zaõ  com  as  viuvas  de  feus  irmãos ,  faõ  dados  a  íupeiíli- 
çoens ,  e  faõ  geralmente  covardes,  e  mentirofos ;  Acreíce 
huma  rara  circunftancia,iqual  he chamarem  Parece  acer- 

ta feita  ,  que  fazem  cada  anno  ,  como  os  Judeos  cha- 
mavaô  Parecevet ,  a  outra  que  também  faziaõ.  Dilata-fe  a 
Nova  Lofitania  por  mil  e  duzentas  legoas  de  cofta ,  eften- 
didas  para  o  Sertaõ  a  duzentas  ,  trezentas  ,  quatrocen- 

tas ,  e  mais  ,  naõ  habitadas  atègora  de  Européos  ,  pofto 

que  fecunJas  de  gentilidade.  Comprchende  quinze  vaf- 
tiílímas  Províncias,  a  que  os  Portuguezes  chamaõ  Capita- 

nias ,  cada  humabaftante  a  formar  hum  Rcy no  mayor,  que 
o  mayor  da  Europa.  De  todas  damos  noticia  nos  dias  a  que 
pertence.  A  efte,  pertence  a  do  Porto  íeguro ,  que  foi  a 
primeira  ,  que  defcobrio  Pedralves ,  e  lhe  deu  o  nome.  Eftá 

lituaJa  efta  Capitania  ,  ou  Província  ,  e  a  fua  povoação  Ca- 
pita em  dezafeis  grãos  de  altura,  e  fe  dilata  em  ílncoenta 

legoas  decofta.  EIRey  Dom  Joaò  III.  a  deu  a  Pedro  de  Cam- 
pos Tourinho,  natural  de  Vianna  ,  o  qual  com  numerofa 

família  a  foi  povoar.  Por  fua  morte  ficou  a  huma  íií ha  fua, 

a  quem  a  comprou  o  Duque  de  Aveiro,  Dom  JoaõdeA- 
lencaftre;  Depois  adeu  Filippe  IV.  [que  então  domina- 

va em  Portugal]  a  Dom  Luiz  de  Alencaftre,  netodomef- 
mo  Duque,  com  titulo  de  Marquezado.  A  terra  he  por  ex- 

tremo freíca,  e  abundante,  veftida  de  frondozos  arvore- 
dos ,  regada  de  caudalofos  rios  ,  De  fuás  matas  fe  colhe  a 

mayor  quantidade  de  pao  Brazil ,  e  do  mais  fino  de  toda  a 
America, 

HL 
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III.  ^ Abril. 

O  mefmo  dia  ,  dcrao  os  iaimigos  hum  aííalto  Real  à 

Fortaleza  deMazagão.    Efcolherao  para  elie  a  hora 

geralmente  mais  defcuidada ,  qual  he,  a  huma  depois  do 
meyo  dia.  Inveftirão  cm  grande  numero  o  baluarte  do  Ef. 

pirito  Santo  ,  e facilmente  o  entrarão,  porque  a  lua  trin- 
cheira ,  lhe  facilitava  a  entrada  ,e  o  deícuido  dos  defenfores 

lha  nao  dificultou  naquella  repentina  invazaó;   Mas  aco- 
dindo  a  toda  a  preíía  o»  que  fe  acharão  mais  perto,  e  lo- 

go outros,  e  outros,  fe  tratou  hum  horrendo  conflicto.  Ha- 
viaõ  os  inimigos  arvorado  no  mcímo  lugar  cinco  bandeiras, 

c  huma  de  mayor  preço  com  as  Armas  Reaes  de  Marro- 

cos -,  E  nao  podendo  os  Portuguezes  fofrer  tamanha  afron* 
ta,  fe  arrojarão  com  indizível  ardor  ao  defpique  delia. 
Pugnavão  os  infiéis  por  confevar  o  ganhado,  osnoííospor 
recobrar  o  perdido  :  Obravão  huns,  e  outros  ,  efpantozas 

proezas.  De  ambas  as  partes  cahiao  muitos  mortos,  e  de- 
cepados. Ninguém  attendia  a  confervar  a  vida,  fe  não  fó 

a  vingar  a  morte  dos  companheiros   com  o  preço  dafua; 

Atè  que  os  Portuguezes ,  feitos  em  hum  corpo  ,  e  reíoiu-» 
tos  a  morrer,  ou  vencer,  carregarão  aos  infiéis  de  forte, 

que  os  fizeraõ  retroceder  bom  eípaço,  e  aíeus  olhes  arran- 
carão as  bandeiras, e feitas,  ou  desfeitas,  em  miúdas  par- 

tes ,  as  arraftaraõ  por  terra ,  e  meterão  debaixo  dos  pés.  A- 

chava-fe  o  Príncipe  de  Marrocos  no  mayor  ardor  da  refrega, 
e  vendo  agora  ,  fobre  a  retirada  dos  feus ,  o  defprezo  ,  que 

os  noífos  faziaõ  daquellas  infignias  tão  prezadas  delle  ,  che- 

yo  de  impetuofa  cólera,  e  arrebatado  de  huma   fúria  im- 
placável, mandou  refrefear  a  peleja  ,  fazendo  engroçar  o 

leu  efquàdraõ  com  promptos,  e  numerofos  foccorros.  A- 
qui  foi  mayor ,  que  todo  o  encarecimento,  o  ardor ,  e  o  pe- 

rigo.  Naõ  fe  via,  nem  ouvia  outra  coufa,   mais  que  os  re- 
lâmpagos ,  e  trovoens  inceífantes  das  boccas  de  kgo ,  as  nu- 

vens efpeças  de  fumo  ,  os  brados  dos  que  fe  animavaô,  os 
gemidos  dos  que  merriaõ.   Efteve  muitas  horas  duvidolo 
o  fucceíTo,mas  começando  a  inclinar-fe  a  vitoria  a  favor 
dos  Portuguezes ,  fe  reveítiraõ  eftes  de  novos  brios ,  éfor- 

Qcjqq  çarafi 
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Dia24.çara5  impetuofamente  os  infleis  alargarem  de  todo  a  trin- 

A)  e.     cheira  ,  largando  primeiro  a  vida  hum  numero  excefíivo. 

IV. 

Omefmodia,  anno  deij37.  em  huma  terça  feira, 
cazou  em  VillaViçoza  o  infante  Dom  Duarte,  Du- 

que de  Guimaraens ,  filho  delRey  Dom  Manoel ,  e  de  fua  fe- 
gunda  mulher  a  Rainha  Dona  Maria,  com  a  Senhora  D. 
líabel,  filha  de  Dom  JaymelV.  Duque  de  Bargança.  Fo- 
raõ  recebidos  pelo  Cardeal  Infante  Dom  ArTonfo.  Affifti- 
rão  a  eftas  bodas  EIRey  Dom  Joaó  III.  com  os  Infantes  feus 

irmãos ,  e  todos  os  títulos  ,  e  fenhores  da  Corte.  O  appa- 
rato,  e  magnificência  defte  cazamento ,  e  das  feftas,  com 
que  fe  fez ,  foi  em  tudo  Real ,  e  celebrado  com  tanta  alegria 
das  duas  Reaes  cazas,  quanta  veyo  fer  ao  depois  a  felicida- 

de da  Monarquia  Portugueza ,  na  abençoada  defeendencia 
defte  Real,  e  fagrado  vinculo,  que  hoje  felizmente  Rey- 
na  neftes  Reynos ,  e  domínios  de  Portugal. 

v. POr  fentença  da  Santa  Sé  Apoftolica ,  com  confiííaõde 
carência  de  Direito  ,  que  o  D.  Abbade  de  Alcobaça, 

Fr.  Martinho  outorgou  nas  notas  do  Tabaliaõ  Gregório 

Annes  a  26*.  de  Março  de  1326.  cujo  traníumpto  fe  acha 
cm  publica  forma  no  antigo  Archivo  de  Santo Eloy  de  Lis- 

boa ,  fe  poz  fim  aos  muitos,  e  porfiados  litígios ,  que  tinhaõ 

havido  naquelles  tempos  fobre  a  pertença  da  grande  he- 
rança ,  e  largo  património  ,  que  o  Bifpo  de  Lisboa  Dom 

Domingos  Jardo  deixara  ao  Hofpiral ,  e  Collegio  de  Santo 

Eloy  ,  entre  partes  o  feu  Provedor  ,  e  os  Monges  de  Alco- 
baça j  e  fe  acabou  de  conhecer,  que  a  eítes  ,  pofto  que 

muitos  Religiofos,  naõ  podia  pertencer  a  fobreditainveftidu- 
ra, por  naõ  fe  verificarem  nelles  as  condiçoens,  que  no  feu 

reílamento  expreííara  o  mefmo  Bifpo.  E  porque  eftas  fe  acha- 
vaõ  todas  pontualmente  nos  Cónegos  leculares  de  Saõ  Salva- 

dor de  Viilar  de  Frades  (ao depois  de  S.  Joaõ  Evangeliíra  ),co» 
mo  em  outras  partes  moftramos  com  inconttftavt!  evidencia, foi 
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deftesRiynos  na  menoridade  de  íeu  íubiinho,  ofenhor  Rey 
Dom  ArTonfo  V.  poftular  à  Santidade  do  Papa  Eugénio  IV. 

concedeííe  ainveftidura  doCollcgio  de  Santo  Eloy  com  to- 
das as  luas  rendas  aos  referidos  Cónegos  feculares,  por  fe- 

rem  do  eltado  Clerical,  viventes  em  commum,  Varocns 

bons ,  pios  ,  apoítolicos ,  que  era  tudo  o  que  claramente  fe 

iníinuava  na  ultima  vontade,  com  que  falecera  o  Biípo  inf- 
tituidor.  Aflím  o  declarou ,  e  concedeu  a  mefna  Santidade, 

de  que  mandou  paíTar  Bulia  ,  cometendo  a  fua  devida  exe- 
cução ao  D.  Abbade  de  Alcobaça ,  D.  Eftevaõ  de  Aguiar ;  o 

qual  ,  íatisfeita  toda  a  forma  de  direito  ,  julgou  por  lua  fen- 
tença  firmada  em  24.  de  Abril  de  1442.  que  fó  nos  Cóne- 

gos feculares  de  Villar  de  Frades  fe  verificavaõ  asclaufulas 
teftamentariasdo  Bifpo,  e  que  a  elles  ,  com  perferencia  às 
mais  fagradas  famílias  regulares  deftes  Rcynos,  e  daquelles 
feculos,  fe  devia  a  inYvfhdura  doHoípiral,  e  Coilegio  de 

Santo  Eloy  ,  mandando  à  que  delle  fe  lhes  dèííe  poffe  ,  co- 
mo tudo  confta  da  Bulia  ,  fentença,  e  autos,  que  fe  achão 

no  Archivo  de  Santo  Eloy.  Neíle  dia  doannode  1442.  lhe 
foi  dada  ,  e  foi ,  naõ  fó  fiuíto  ,  e  plauzivel  para  os  mefmos 

Cónegos  feculares ,  mas  para  toda  a  Cidade  de  Liiboa  ,  por- 
que dezejava  muito  participar  dosfrutos  eípirituacs ,  quefe 

colhiaõ  das  gi  andes  virtudes,  doutrinas,  c  exemplos  dos  bons 
homens  de  Villar  de  Frades ,  que  aífim  ciào  chamados  os 

meímos  Cónegos;  e  procuravão  merecer  aquella  denomi- 
nação nos  púlpitos,  nos  conteíhonarios,  nas  mifíocns ,  nas 

doutrinas  publicas,  nos  hofpitaes,  no  ferviço  dosapeftados, 
dos  prezos ,  dos  padecentes,  dos  moribundos,  c  cm  todos 
os  mais  a&os  da  perfeita  caridade. 

dqqq  ij  VIGE- 
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VIGÉSIMO  QUINTO  DE  ABRIL. 

I.  Nafce  o  Infante  Dom  Affonfo  ,  depois  Rey  II.  do  nome. 
I I.  Coroação  .  e  enterro  de  Dona  Ignez  de  Cajlt  0. 
III.  Vitoria  de  Trancozo. 

1.  ! 
• 

ESTE  dia ,  anno  de  1 1 8  5.  nafceu  cm  Coim- 
bra  o  Infante  Dom  AíFonfo,  depois  Rey  II. 

do  nome,  filho  dos  Reys  Dom  Sancho  1.   e  D, 

Dulce.    Sendo  menino  cahio  em  huma  peri- 
gofa  enfermidade,  de  que  livrou,   por  inter, 

ceífaô   de  Santa  Senhorinha,  aquém  íeus  pays  recorrerão 
naquclla  grande  aflição  ,   e  depois  agradecerão  o  benefício 

com  piedofos  cultos,  e  muito  grandiofas  offertas  ao  fepul* 
chro  da  mefma  Santa. 

11. 

SEntio  ElRey  de  Portugal  Dom  Pedro  I.   com  raros  ex- 
tremos de  magoa,  e  amargura  a  cruel  morte  de  fua  que- 

rida Dona  ígnez.   Entendeu  fe  geralmente  ,  que  o  pezo  da 
dor,  e  da  faudade  ,   fem  duvida  lhe  tiraria    a  vida  ,  ou  o 

juízo.    Partiaõ-lhe  o  coração  as  triftes,  e  funeftas  memo- 
rias daquella  íingular  belleza  ,  tieípaífada  a  duros  golpes, 

envolta  em  feu  próprio  fangue ,   fem  outra  caufa  mais  que 

a  de  amar,  e  fer  amada.  Bufcou  na  vingança  algum  dtla- 
fogo,  e  foblevou  fe  contra  EIRcy  feu  pay  ,  e  contra  todos 

os  que  feguiaõ  as  fuás  partes,  tratando-oscomo  a  mortaes  ini- 
migos.   Depois  fe  vingou  altamente  nos  matadores ,  fazen- 

do-lhe  arrancar  oscoraçoens  y  Mas  fe  por  eíle  modo  fatis- 
fazia  aos  ardores  da  ira,  nem   por  iíTo  íocegava  as  queixas 

do  amor.   Correrão  os  annos  depois  daquelle  fucceíío  in- 
felice  ,  e  nem  o  tempo  ,  que  tudo  gafta  ,   nem  a  morte , 

que  tudo  esfria  ,  bailarão  a  extinguir  t  ou  mitigar  as  cha- 
mas. 
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trar  ao  Mundo  ,  que  ie  o  amor  ,  que  neiíc  fe  uza  fe  entetra 

geralmente  cora  a  coufa ,  que  fe  ama,  o  feu  era  tãofingu- 

lar  ,  que  paíTava  muito  alem  da  morte  ,  e  lenaicia  ,  como 

Fénix,  das  mefmas  cinza*.  Seguindo  eífe  penfamento ,  fa- 

hio  com  huma  fineza  taõ  rara  ,  que  não  íc  lhe  acha  exem- 

plo igual  nas  Hiftoriaí>«  Procurou  primeiro  juílificar  com 

tellcmunhas  ,  e  documentos ,  que  havia  fido  legitimamen- 
te cazado  com  Dona  Igntz,  e  logo  fe  iclolvto  a  lhe  dar 

os  tratamentos  de  Rainha.  Fez  deíenterrsr  o  cadavtr ,  e  li- 

gar artificioíamente  os  c  ííos ,  em  foi  ma  ;  que  ficou  inteira, 

e  ordenada  a  organização  do  corpo;  E  vtllida  com  Opa 
Real,  Coroa  na  cab;  ça  (  ou  caveira  )  empunhado  o  Cetro, 
a  fez  collocar  em  hum  Trono  eminente  ,  e  neíle  dia  ,  anno 

de  13 di.  pofta  em  publico  ,  ordenou  ,  qne  lhe  beijaííem  a 
mão  todos  os  Prelados ,  Títulos ,  CavalUiros ,  e  principaes 

do  povo  ,  que  fe  achavaõ  em  Coimbra  ,  onde  então  aífií- 
tia  a  Corte.  Feita  efta  notável,  e  nunca  outra  vez  vifta, 
ceremonia  ,  mandou  levar  o  coroado  cadáver  ,  dtfdc  a 

mefma  Cidade  ,  até  o  Moílciro  de  Alcobaça  ,  que  diíra  del- 

ia dezaíete  legoas ,  com  folemniíTima  pempa  ,  e  appara- 
10  fúnebre  ,  que  difeorreo  em  tão  laga  diftancia  por  meyo 
de  mais  dt  am  mii  homens, formados  em  duas  fileiras  com 

tochas  acezas  nas  mãos  ;  Havia  EIRey  feito  erigir  na  fa- 
mofiíTima  Igreja  daquclle  Real  Mofieiro  hum  mageftofo 

tumulo  de  finiííimo  mármore,  lavrado  com  admirável  pri- 
mor,  e  nelle  foi  collocado  o  corpo  de  Donalgnez,  e  no 

alto  fc  vè  a  fua  figura  ,  tirada  ao  natuial  ,  com  iníigniasde 
Rainha.  Junto  do  melmo  tumulo  mandou  EIRey  edificar 

outro  igual  para  fi,  querendo  profeguir  ,  ainda  depois  de 
ícpultado,  aquella  doce,  e  fuave  companhia,  de  que  em 
vida  fizera  tão  altaeftimação. 

iii.  • 

INtentava  EIRey  Dom  João  I.  de  Caftella  entrar  em 

Portugal  ,  com  poderofo  exercito  para  refarcir  a  perdi 
ot  gente,  c  reputação,  que  havia  padecido  no  cerco  de 
Lisboa.    A  cite  fim  mandou  ajuntar  as  tropas  de  todo  o fou 
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Â,  e.    de  ;  E  huma  boa  parte  ddlas  impaciente  da  dilação  y  en- 
trou logo  pda  província  da  Beira  ,  e  chegou  aié  Vizeu, 

Cidade  aberta ,  e  fem  prezidio,  e  nella  ,  e  em  muiras  Vil- 
las,  e  lugares,  fizerão  os  Caftelhanos  grandes  deftruiçocns, 
mas  com  mais  utilidade ,  cjue  honra  ,  porque  o  haviaô  com 

gente  popular ,  c  dezarmada.   AíTiftião  na  Beira,  por  aqueU 

le  tempo,  dous  illuftres  CavalLiros  ,    que  por  leves  çau- 
fas  viviaõ  encontrados  entre  íi  ,   em  grande  piejuizo  da 
defença  da  meíma  Provincia  ;  Hum  era  Martim  Vafquez 
da  Cunha,  que  governava  a  Villa  de  Linhares,  o  outro 
era  Gonçalo  Vafquez  Coutinho  ,    que  governava    a  de 

Trancozo  -y   Eftes  eraõ  os  que,  por  caprichos  particulares, 
períiftiaõ  teimofamente  divididos,  íem  attençaõ  ao  dam- 
no  da  Republica.  Entrou,  porém  ,  Joaõ  Fernandes  Pachei- 
co,   Cavalleiro  naõ  menos  illuftre,  que  os  dous,  e  mais 

prudente,  que  ambos,  a  mediar  entre  hum,  e  outro  ,   c 
confeguio  a  concórdia,  mas  com  a  condição  de  que  Gon; 

calo  Vafquez  precederia  no  mando  ,    em  que  cedeo  ge- 
nerofamente  o  Cunha  %  ficando  por  iífo  mefmo  mais  airo- 
fo :   Porque  íe  ambos  vencerão  os  inimigos  ,  elle,  antes 
dèfTa  vitoria  ,  confeguio  outva  mayor ,  quando  fe  venceu 
a  íi.    Ajuntarão  velozmente  trezentas   lanças,    e  alguma 

gente  de  pè ,    a  que  uniraõ  bom  numero    de  lavradores, 
mais  para  fazerem  vulto,   do  que  corpo.  Com  efte  poder 

fe  rczolveraõ    a  eíperar  os  inimigos    em  hum    lugar  dif- 
tante  quaíí  meya  legoa  da  Villa  de  Trancoío»    Marcha- 
vaõ  os  Caftelhanos  naquella  volta  ,    bem  defeuidados  do 

grande  mal,  que  os  efperava.   Eraõ  quatrocentas  lanças, 
duzentos  ginetes  ,  e  bom  numero  de  bèfteiros  ,  e  homens 

de  pè.    Traziaõ  fetecentas  cargas  das  coufas  mais  prteio- 
ías  ,  que  haviaô  faqueado  ,  e  muitos  Portuguczes  homens  , 

e  mulheres ,  que  levavaõ  prizioneiros.   Encon,traraõ-fe  em 

tal  forma,  que  nenhuma  das  parte»  podia  furtar-íe  ao  pe- 
rigo (  o  que  os  Caftelhanos  intentarão  )  vieraõ  ,  em  fim, 

às  mãos,  c  fe  travou  huma  afperiílima  batalha.   Os  noí- 
fos  lavradores  mais  certos  em  cortarem  a  terra  com  o  ara- 

do, que  os  inimigos  com  a  lança,  encomendaraõ-fe  aos 

pès,  cjue  naõ  lhe  valerão  ,  porque  os  ginetes  Caftelhanos, 

comando- 
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tomando-Ihe  o  paífo,  matarão  nelles  à  vontade.  Ao  mef-Dia^, 
mo  tempo  chocavaõ  os  dous  campos  furiofament& ,  deli-  ̂ e 
berados  ambos,  ou  a  morrer,  pua  vencer.  De  huma  ,  e 
outra  parte  ,  e»ao  os  Capitaens  taõ  illuftres  ,  como  va- 
leroíos,  e  cada  hum  repetia  ofeo  appellido,  para  que  efta 
memoria  excita-fe  nos  feus  Toldados  o  valor.  Durou  ocon- 
flicto  grande  parte  do  dia  começando  logo  de  menha  , 
até  que  a  fortuna  fe  declarou  a  favor  dos  Portuguezer,  fi- 

cando os  Caílelhanos  vencidos  taõ  fortemente  derrotados, 
que  fe  aífirma  ,  que  dos  quatrocentos  homens  de  armas 
couÍ3  dura  de  referir,  e  de  crer  ]  naõ  efeapou  nem  hum 

íó  com  vida ,  c  dos  Portuguezes  ,  (  coufa  ainda  mais  du- 
ra )  que  nem  hum  a  perdeu ,  exceptuando  os  lavradores , 

que  por  fua  fraqueza ,  e  temor  ,  foraõ  mortos  ao  princi- 
pio. He  fem  duvida  que  os  Caftelhanos  padecerão  gran- 

diílima  perda,  e  que  os  defpojos  forap  reftituidos  aos  Por- 
tuguezes, e  poftos  em  fua  liberdade  os  prizioneiros,  dos 

quaes  muitos ,  trocada  a  forte,  prenderão  aos  que  os  tra- 
ziaõ  prezos.  A  infelicidade  mais  lamentável  para  os  Cal- 
telhanos,  foi  morrerem  nefta  batalha  ;  muitos,  e  gran* 
des  fenhores  ,  e  que  oceupavao  grandes  pòftos  na  Cafa 
Real;  Como  Joaõ  Rodrigues  de  Caftanheda,  Pedro  Soa- 

res de  Toledo  ,  Álvaro  Garcia  de  Albernoz  ,  Pedro  Soa- 
res de  Quinhones ,  Affonfo  de  Trogilho  ,  e  outros.  Efta 

foi  a  famofa  vitoria  ,  chamada  de  Trancofo  ,  fuecedida 
nefte  dia  ,  anno  de  1385.6  huma  das  mais  glonofàs ,  que 
o  braço  Portuguez  confeguio  dos  Caftelhanos  ,  fe  fe  con- 
fiderar  a  defigualdade  do  numero ,  a  duração  do  comba- 

te, a  grande  perda  dos  inimigos  ,  e  a  pouca  dos  noiíbs. 

VIGE- 
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VIGÉSIMO  StófTO  DÊ  ABRIL. 

I.  i5/z^  fW™  de  Rates  Bi/p o  ,  e  Mártir. 
II.  iSW  /^//jtf  Eremtta. 

III.  iSW  Lupercio  ,  *yéw  companheiros  Mártires. 
IV.  Afa/r*  £#fcy  #"»  *?*<*»  //. 
V.  Nafce  o  Infante  Dom  Diniz, filho  delRey  Dom  João  HL 
VL   He  jurado  Príncipe  de  Portugal  Dom  Felippe  ,  depois 

Rey  11.  do  nome. 
VIL  Dom  Martim  Tanhes  de  Barbuâa. 

i. 
AM  Pedro  de  Rates,  primeira  preciofa  pedra 
de  todas  as  Igrejas  deHefpanha^Pr  imeiro  Chri-; 
ftao  ,  primeiro  Bifpo ,  primeiro  Mártir  da  Eu- 

ropa. Foi  natural  de  Braga  ,  onde  Santiago 
Mayor  o  converteu  á  Fé ,  e  o  fagrou  Bifpo 

da  mefma  Cidade, entaô  da  primeira  grandeza  ,  cm  fo- 
berbas  fabricas ,  em  multidão  ,  e  nobreza  de  moradores, 

como  Convento  Jurídico,  que  era  dos  Romanos.  Empre- 
gou-fe  o  Santo  Bifpo  na  pregação  da  Fè  com  fervor  ad- 

mirável ,  e  colhia  copioíiííimos  frutos.  Acompanhava  as 
palavras  com  obras,  a  doutrina  com  milagres,  e  eraõ  fem 
numero  os  gentios,  cjue  le  conyertiaõ  igualmente  convenci* 
dos,  e  admirados.  Crefcendo  o  rebanho,  foi  precifodar- 
lhe  Paftores ,  e  nomeou  para  a  Igreja  do  Porto  a  Bazi- 
lio,  para  a  de  Tuy  a  Epitacio  ,  primeiros  Bifpos  de  hu- 
ma,  e  outra  Igreja.  Aflim  mefmo  proveo  as  de  Lisboa  , 

Coimbra,  e  Iriaflavia  (  hoje  Padrão  em  Galiza  ) ,•  Anfilo» 
cjuia  (hoje  Orenfe);  fcmilio  [  hoje  Águeda],  de  Prela- 

dos fantiilimos ,  cujos  nomes  encobrio  a  incuriofa  anti- 
guidade ,  mas  eílaõ  eferitos  no  livro  da  vida.  A  todos 

precedia  Saõ  Pedro  como  Páftor  ,  a  todos  enímava  como 

Meílre,  a  todos  foccorria  como  Pay.  Entre  os  muitos  gen- 
tios, que  converte© ,  foi  mais  celebre  huma  Princeza  ,  f7- 

lha 
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lha  de  hum  Rcy  ,  ou  Regulo,  fenhor  í  que  entaô  era,DiaJt& 
de  Laga.  Deu-lhe  milagrola  faude,  e  com  milagre mayorA,  .. 
para  aquelles  tempos,  a  perfuadio,  nao  fó  a  receber  a  Fè, 
mas  a  confagrar  a  Deos  a  fua  pureza.  Seguioíe  à  con- 
verfaõ  da  filha  a  da  may ,  e  fabendo  o  Regulo  huma ,  e 
outra  novidade,  e  o  Author  delia,  o  bufeou  para  lhe  darr 
a  morte.  Retirõu-fe  o  Santo  para  Rates  ,  onde  jà  havia 
povoação  de  Chriftâos ,  e  Igreja,  e  nefta  foi  achado,  e 
morto  ,  no  anno  de  45.  Puzeraõ  os  gentios  com  diabó- 

lico furor  a  Igreja  por  terra,  e  as  fuás  ruinas  ferviraõ  de 
fepultura  ao  iagrado  corpo,  PaíTados  alguns  dias,  guiado 
de  luzes  celeftiaes,  o  defcobrio  hum  Santo  Varão, chama- 

do Félix  ,  que  por  aquelles  monte»  fazia  vida  Eremitica, 
e  o  fepuitou  com  decência  no  mefmo  lugar  do  martyrio> 
onde  efteve  até  íer  tresladado  para  Braga» 

11. 

SA6  Félix  (  cuja  memoria  reduzimos  a  efte  dia,  por  oc* 
caíiaõ  do  iucceíío  referido  )  foi  fem  duvida  o  primei- 

ro Eremita  da  Chriftandade  ,  pofto  que  a  Igreja  dà  efte 
nome  a  outro  Santo;  Mas,  ou  falia  a  refpeito  dos  San- 

tos Eremitas  da  Azia ,  onde  fe  eftendeu  ,  e  prefeverou  mais 
efte  modo  de  vida:  Ou  falia  a  refpeito  dos  Santos  Eremi- 

tas mais  conhecidos  ,  e  mais  celebres  ;  Mas  nem  huma  , 

nem  outra  coufa  tira,  que  o  noífo  Saõ  Félix  (  ainda  que 
por  fama  menos  celebrado  )  pudeííe  lograr  aquella  pri- 

mazia ,  como  logrou ,  fe  havemos  de  dar  credito  aos  gra- 
ves Autores ,  e  antiquiífimos  ,  que  efereveraô  a  vida  de 

Saõ  Pedro  de  Rates  j  O  que  a  Santa  Igreja  naõ  encontra, 
nem  he  feu  intento  tirar  a  cada  hum  o  que  he  feu.  Conf- 
tando  ,  pois ,  que  Saõ  Paulo  (  a  quem  a  Igreja  dá  o  ti- 

tulo de  primeiro  Eremita  )  florecia  pelos  annos  de  tre- 
zentos ,  e  o  noífo  Saõ  Félix  pelos  de  quarenta  e  finco, 

bem  fe  infere  ,  que  logrou  efte  noífo  Santo  Portuguez  a 
excellencia  de  fer  o  primeiro  Eremita  da  Chriftandade» 
Delle  naõ  fabemos  outra  acçaõ  mais ,  que  haver  achado 
milagrofamente  o  corpo  de  Saõ  Pedro ,  e  haverlhe  dado 
decente  fepultura.   Devemos  crer,  que  a  huma  vida  (qual 

Rrrr  fazia 
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pia  ,26. fazia  naquelle  ermo  )  taõ  nova,  e  taõ  auftera  ,  corref- 

\u\     ponde»  huma  preciofa  marte. 

m. 
O  mefmo  dia  ,  triunfarão  do  cruel  Daciano  em  C,a- 
ragoça  05  dezoito  companheiros  da  caftiílima  Vir- 

gem ,  e  invi&iíTima  Mártir,  Santa  Engracia  :  Luper» 
cio  (tio  da  Santa)  Optato,  Sncceífo,  Marcial,  Urbano, 
Júlio,  Quintiliano,  Publio  ,  Fronto  ,  Félix  ,  Ceciliano , 
Evento,  Premetivo,  Apcdemio,  Matutino,  Caííiano  ,  Ja- 

nuário, e  Faufto  -y  Os  quaes  todos  foraõ  degolados  em  de- 
fença  da  Fé  ,  e  em  grande  gloria  de  Santa  Engracia,  e 
do  noffo  Portugal.  i 

IV. 

^J  Efte  mefmo  dia,  anno  de  1648.  nafceu  o  Serenif- 
j  íimo  Senhor  Dom  Pedro,  Rey  de  Portugal  ,  fegun- 

do  do  nome,  filho  dos  Senhores  Reys,  Dom  Joaõ  IV. 

e  Dona  Luiza.  Puzeraõ-lbe  o  nome  de  Pedro  ,  attendendo 
ao  Santo  Portuguez,  <tjue  cahe  neftc  «dia,  e  a  quem   nelle 
celebraõ  muitas  Igrejas,  e  Religioens  defte  Reyno. 

■  v. 

O  mefmo  dia, anno  de  1535.  nafceo  o  Infante  Dom 
Diniz,  filho  dos  Reys ,  Dom  Joaõ  III.  e  Dona   Ca- 

tnanna. 

vi. 
NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1583.  foi  jurado  Príncipe 

de  Portugal  ,  em  Lisboa  ,  pelo  Reyno  junto  em 
Cortes,  o  Príncipe  Dom  Felippe,  filho  delRcy  D.  Felippe 

II.  de  Caftelia,  e  I.  de  Portuga! ,  que  por  morte  de  feu  ir- 

mão Dom  Diogo,  ficara  fucceiíor  dos  Reynos  de  Hefpa- 

nha  j  Celebrou- fe  o  acto  com  a  pompa,  e  grandeza  coitu- 
mada. 

Vil. 
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Dia  ió. 

de 

Abrilé 

Ora  Martim  Yanhes  de  Barbuda,  Cavalleiro  Portu« 

guez  ,  e  dos  mais  valerofos  do  feu  tempo  ,  em  qut  flo- 
rcceraõ  muitos.  Foi  Cavalleiro  da  Ordem  de  Aviz  tm  Por- 

tuga!. Nasrevoluçoens,  que  fe  feguiraõ  por  morte  dei  Rey 
Dum  Fernando  ,  fe  paííou  a  Caftella  ,  onde  crefceu  tanto  a 

fama  do  feu  valor,  e  fez  em  ferviço  daquella  Coroa  taõ  il- 
Juftrts  acçoens,  que  ,  em  premio  delias,  fobio  á  grande  di- 

gnidade de  Meílre  da  Ordem  de  Alcantaía.  Nefte  dia  ,  em 
Domingo ,  que  entaõ  foi  o  da  Pafcoella  ,  no  anno  de  1394* 
o  matarão  por  traição  os  Mouros  de  Granada.  Jaz  feu  cor- 

po na  Igreja  da  fua  Ordem  em  Alcântara  ,  com  tile  letrei- 

ro: Aqui  jaz  aquelle  ,  em  cujo  coração  nurtea  pa^or  teve  en- 
trada. Dizem  ,  que  referindo  fe  eftc  letreiro  ao  E'.nperador 

Carlos  V.  refpondera:  EJfe  Fidalgo  nunca  devia  de  apagar 
vêlla  com  os  dedos. 

VIGÉSIMO  SÉTIMO  DE  ABRIL. 

I.  0  Beato  Fr.  Sueiro  Gomes. 
II.  A  Rainha  Dona  Leonor  Telles  de  Menezes. 

III.  Fernando  de  Magalhães. 1. 

BEATO  Fr.  Sueiro  Gomes ,  foi  noíío  Porto* 

guez,  e  Cavalleiro  illuítre:  PaíTou  ao  Conda- 
do de  Toloza  a  miHtar,  em  obícquio  da  Fé, 

contra  os  hereges  Albigences.  Naquella  guer- 
ra fe  exercitou  alguns  annos  com  grande  fama 

de  valor.  Pela  mefma  occafiaõ  conheceu,  e  tratou  ao  glorio- 
lo  Patriarca  Saõ  Domingos,  que  também  pelejava  íntaõ, 

contra  os  mefmos  hereges  ,  com  a  efpada  da  Pregação  E- 
vangclica.  Admirado  ,  e  atrahido  o  noífo  Portuguez  das 
virtudes  heróicas,  eeftupendos  milagres  do  Santo  Patriarca, 

Rrrr  ij  perten- 
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Dia  27. pertenden,  e  confeguio  fer  hum  dos  feus  primeiros  com- 
Â,  .  panhciros,c  por  confequencia  ,  ler  huma  das  pedras  fun» 

damentaes  do  foberano  edifício  da  fua  eíclarecida  Religião. 

Foi  tambem  hum  dosojue  o  Santo  Patriarca  congregou  pa- 
ra refolvercm  a  Regra  ,  que  haviaõ  de  feguir.  O  mcímo 

Santo  o  mandou  fundar  a  Hefpanha  ,  e  foi  nella  P  primei- 
ro Provincial,  e  tambem  o  primeiro  Provincial  em  toda  a 

Ordem  ,  por  fcr  a  Província  de  Hefpanha,  a  primeira  das 
finco,  em  cjue  a  mefma  Ordem,  logo  em  léus  princípios, 
fe  dividio.  Em  Portugal  fez  grandes  progrtííos  o  ícu  ar- 

dente zelo  ,  e  colheu  copiofos  frutos  a  fua  pregação:  Edi-» 

ficou  o  Convento  de  Monte-junto  ,que  pouco  depois  fe  tres- 
ladou  para  Santarém ,  o  primeiro  da  Religião  dos  Prega- 

dores neíre  Reyno,  c  governou  os  de  toda  Hefpanha  por 

tfpaço  de  onze  annos ,  logrando  a  gloria  fingular  de  ha- 
verem recebido  da  fua  mão  ,  ou  no  tempo  do  feu  governo, 

ofigrado  habito,  São  Raymundo  de  Penafort,  São  Gonça- 
lo de  Amarante, São  Pedro  Gonçalves  Telmo  ,Saõ  Fr.  Gil, 

o  Beato  Fr.  Lourenço  Mendes ,  o  Beato  Fr.  Payo,  o  Beato  Fr. 
Pedro  Landra  ,  o  Beaco  Fr.  Poncio  dePaoedes^  Atè  que 
ncftc  dia,  noanno  de  1133.  paliou  a  lograr  em  eterno 
defeanço  o  premio  de  feus  trabalhos. 

11. 

DOna  Leonor  Telles  de  Menezes,  fenhora  da  primei- 
ra nobreza  de  Portugal,  foi  dotada  de  tão  rara  fermo. 

Jura,  que  íó  por  ella  fc  refolveu  EIRey  Dom  Fernando  , 

contra  todos  os  dictames  da  razaõ  ,  da  politica,  da  conci- 
encia ,  da  honra,  a  tiralla  a  Joaõ  Lourenço  da  Cunha  feu 

marido  ,  de  quem  tivera  hum  filho.  Vio-a  acafo  EIRey  ,  e 
logo  fe  cativou  da  fua  vifta  ,  c  dando-lhe  manifeftos  finaes 

do  íeu  rendimento,  achou  mais  diíficuldadcs  do  que  cui- 
dava, porque  Dona  Leonor,  com  rara  fagacidade  ,  e  òcf- 

treza  ,  fe  fazia  muito  de  rogar  ,  para  que  com  a  prohibi- 
çaõ  creceífem  os  dezcjoi ,  ou  os  dezatinos  delRcy  j  E  quan- 

do os  vio  mais  intenfos ,  lhe  fez  reprefentar  com  ultima  re- 
foluçaõ  ,  que  íó  poderia  lograllos  mediando  o  vinculo  do 
Matrimonio.    Obftava  o  da  mefma  com  Joaõ  Lourenço, 

eobfta- 
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e  obftavaõ  os  dcfpoforios  celebrados  pouco  antes,  entre  E)  Dia 2/. 

Rry  ,  e  a  Infante  deCaftella»  mas  por  tudo  corta  humee-  A,   e. 
7,rt  .        ̂   -rr  -  -  Abril. 

go  ,  e  mal  naicido  apt  tire.   Cazarao  ,  em  hm,  e  nao  o  tive f  ao 
em  muiros  annos  as  calamidades  #e  peuurbaçoens,  que  por 
efta  caufa  fobrevieiaõ  ao  meímo  Rey,  e  a  todo  oR.yno, 
Os  Infantes  Domjoaõ,  e  Dom  Diniz,  meyos  irmãos  dei- 

Rcy,  o  primeiro  matou  injuframente  fua  mulher ,  induzido 

(  como  em  outro  lugar  dizemos )  pela  Rainha  :  O  Íegundo  7-de 
naõ  lhe  quiz  beijar  a  mão,  e  ambos  fugirão  para  Caítelia, 

c  vieraõ  a  declarar-fe  inimigos  da  fua  pátria.  O  Meftre  de 
Aviz  Dom  Joaõ  ,  depois  Rcy  primeiro  do  nome  ,  efteve  em 
pontos  de  petder  a  cabeça,  e  o  mefmo  Rcy  Dom  Fernando 

veyo  a  morrer  fubmergido  em  hum  mar  depenas,  e  afli* 
çoens,  e  todos  eftes  danos  nafeeraõ  dosdeleoncertos  da  Ra- 

inha ,  a  qual  manejava,  e  refolvia  todos  os  negócios  parti- 
culares ,  e  públicos ,  a  ícu  arbítrio  ,  comdifpofição  precipi- 

tada ,  e  difpoticâ  ;  E  porto,  que  era  mulher  de  grande  juí- 
zo ,  e  valor,  como  dominavaõ  em  íeu  coração  osdousaf- 

tectos  (  Amor  ,  e  Ódio  ) ,  que  tudo  arruinaõ  ,  e  tranflornaõ, 
tudo  andava  encontrado  com  os  diCtames  darazaõ,  e  per- 
ceitos  da  juítiça.  EIRey  era  fenhor  doRtyno,  e  a  Rainha 

era  fenhora  do  Rcyno ,  e  de  EiRey  $  Mas  como  fe  o  naõ  fo- 
ra de  íl  mefma  ,  efquecendo-fe  das  obrigaçoens  do  feu  fan- 

gue,  e  da  íua  fortuna  ,  admittia  [  Íegundo  fe  publicava  pe- 
las praças)  os  galanteyos  de  Joaó  Fernandes  Andeiro  ,  Fi- 

dalgo Gallego,  a  quem  de  eítado  mediano  na  fua  terra  ,  le- 
vantara à  grandeza  de  Conde  cm  Portugal.  Era  publico  o 

efcandalo  ,  geral  a  murmuração,  e  EIRey,  como  le  naõ 
tivera  olhos,  nem  mãos  ,  ou  naõ  via,  ou  diíTimulava.  Por 

lua  morte  ficou  a  Rainha  governando  o  Rey  no  ,  e  prof-guio 
o  mefmo  trato  com  mayor  foltura  ,  até  que  oMeít  e  de 
Aviz  lhe  matoa  o  Conde  apunhaladas  no  mefmo  Palácio 

Real,  e  quaíi  aos  feus  olhos.  Fez  entaõ  grandes  eftreme- 
cimentos ,  e  proteftos  da  lua  honeftidadc,  e  prometeu  dar 

evidentes  provas  delia  ,  metendo-íe  ,  ao  outro  dia,  cm  huma 
fogueira  ,  mas  neíte  mefmo  dia  fe  retirou  furtivamente  de 
Lisboa  ,  naõ  fe  fiando  da  cortezia  das  chamas.  Fez  vir  de 

Caftella  EIRey  Dom. Joaõ  I.  feu  genro, cazado  com  fua  fi- 
lha, a  Infante  Dona  Beatriz  ,  para  que  vingaífe  as  fuás  in- 

jurias, 
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Dia  27.jurias  t  e  fizefTe  reconhecer  a  Infante  por  íucceííora  de  Rey- 

J  Q.  no.  Veyo  aquelle  Rey,mas,  porque  le  naõ  quiz  gover- 
nar pelos  di&ames  da  f<  gra  ,  veyo  efta  a  conceber  huma  tao 

furiofa  indignação  contra  elle,  cjue  o  intentou  matar ,  en- 
trando em  huma  confpiraçaõ ,  que  contra  o  meímo  Reyfe 

armou  em  Coimbra  ■>  Mas  deícobeita  ,  efteve  a  pontos  de  ex« 

perimentar  cm  íí  o  que  queria  fazer  ao  genro  ■>  Eftc  ,  potèm, 
íe  reportou ,  attendendo  a  que  era  mãy  de  íua  mulher , 
[  a  quem  muitoamava  ]  e  tomou  o  expediente  de  a  mandar 

preza  a  Caftella,  obrigando-a  a  viver  reduza  em  hum  Con- 
vento de  Freiras  de  Tordeíilhas,  onde  em  grande  mizeria 

paííou  alguns  annos ,  e  pelos  de  i  386.  acabou  a  vida,  nef- 
te  dia.  Jaz  fepultada  humildemente  no  Cláudio  do  Mortei- 

ro de  noíía  Senhora  da  Me;  cede  Valhadolid. 

ih. 

FErnando  de  Magalhaens,  Portuguez  por  nafeimen- 
to,  e  Caftelhano  por  eleição,  foi  Cavalleiro  do  ha- 

bito de  Santiago,  nobre  em  fangue,  e  em  valor:  Sérvio 

com  grande  reputação  em  Africa ,  depois  na  índia  :  Acom- 
panhou ao  famofo  Albuquerque  naconquifta  de  Malaca, 

e  em  outras  grandes  emprezas  daquelle  tempo.  Fezfeíin- 

gularmente  pratico  na  arte  de  navegar  ,  e  no  conhecimen- 
to das  alturas,  e  demaicsçoens  dos  portos,  e  terras  Ori- 

entaes.  Voltando  a  Portugal,  pertendeu  delRcy  Dom  Ma- 
noel,  que  lhe  quizcíTe  acrefeentar  a  moradia,  mercê  por- 

porcionada  á  lua  qualidade,  c  inferior  aog  feus  merecimen- 

tos. Mas  negou*lha  ElRey  ,  ou  porque  o  pertendente  lhe 
naõ  cahio  em  graça,  ou  lugerido  de  miniílros ,  que  dor- 

mindo no  ócio  da  Corte  ,  naõ  fabem  tftimar  os  difve- 

los,  e  perigos  da  campanha,  e  como  querem  tudo  para 
íi ,  naõ  fofrem  as  ventagens  dos  outros.  Pouco  importava 

a  negativa  ,  quanto  à  utilidade,  muito,  porem  ,  quanto 

à  graduação  da  nobreza,  com  que  vinha  a  topar  a  per- 
tenção ,  mais  em  honra ,  que  em  interelTe  t  E  como  o  Ma- 

galhaens ,  era  fummamente  elevado  ,  e  briofo  ,  refentio- 

íe  fummamente,  e  difpoz  vingar-fe  de  modo,  que  reco- 
nheccífem  ElRey,  e  os  miniílros ,  quanto  era  em  prejuí- 

zo 
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zo  do  bem  commum ,  dezatendcr  às  pertençoens  joftas  dos  Dia  27. 

VaíTailos  beneméritos.   Paflou*fe  a  Caftella;,  e  là  Íedef-A,dj 
naturalizou  de  Portugal  com  publicas,  c  folcnncs  demonf-; 
trnçocns,  e  tomada  cfta  íalva,  para  íe  furtar  ao  labéo  de 
traidor ,  íe  offereceo  ao  Emperador  Carlos  V.  prometendo 

lhe  defcobrir  hum  novo  caminho  para  as  Malucas  ,  cjue 

facilitaria    aos  Hefpanhoes  2quella  navegação,  e  conquif- 
ta  ,   que  de  muitos  tempos  ,  diziaô  rocarlhe.   Aceitou  o 
Emperador  aofTerta,  e  lhe  mandou  dar  finco  navios,  com 
duzentos  e  fincoenta  homens ,  e  com  clles  partio  de  Car» 

thagena  ,  no  anno  de  1  5  1 9.  Começou  ao  mefmo  tempo  a 

ouvir- íe  em   Portugal  o  nome  do  Magalhaens  carregado 
de   infinitos  opróbrios,  e  injurias  por  efta  acçaô  ,   e  de- 

pois a  calumniaraõ  gravemente  graviífimos  eícritores ,  fe- 
ria com  muito  zelo  ,  mas  naõ  fabemos ,  fe  com  igual  jufr 

tiça.    Jufto  he  ,   que  os  VaíTailos  fofraõ  os  defeuidos  dos 
Príncipes  ,   mas   também  he  injufto  ,    que   os  Príncipes 
dezatendaõ  totalmente  aos  merecimentos,  e  ferviços  dos 

VaíTailos  :    Servem  eftes    pelo  premio  ,   e    o  Príncipe, 
que  nega  o  premio  a  quem    o  merece  ,  nega    o  de  que 
he  devedor  :    Se  querem  amor  ,  e  fidelidade   nos  iubdi- 
tos,  fujaõ   de  lhe  apurar    a  paciência  ,  e  muito  mais  de 

lhe  ofFender  a  reputação.    Muito  longe  de  ouvir  as  inve- 
ctivas,  que  corriaõ  contra  a  fua  pefToa  em  Portugal ,  pro- 

feguia  o  Magalhaens   a  fua  viagem  ,  e  pa(fado   o  Rio  de 
Janeiro  na  Nova  Lufitana,  começarão  a  recrecer  os  tra- 

balhos de  modo,  ou  taõ  fem  elle  ,  que  jà  fe  fazião  inio- 
friveis  aos  companheiros.   Eraõ  rigorofos   por  extremo  os 

frios  daquelles  novos  climas ;   Sentia-íe  jà  falta  de  manti- 
mentos ,  picavão  as  enfermidades  ,  com  que  tudo  fe  en- 

caminhava a  huma  total  defeonfiança  de  algum  bom  íuc- 
ceífo  ,  produzindo  eftas  experiências,  e  oonfideraçoens, 
huma  tao  grave  ,  como  laõ  nos  ânimos  ,   que    paífou  a 

declarado  tumulto,    intentando  alguns   tiraríhe   a  vida,- 
Mas  elle  os  prevenio  com  prompta  ,  e  deftimida  rezolu- 
çaõ ,   e  prezos  os  cabeças,  os  mandou  enforcar ,   e  fazer 
em  quartos ,   com  que  os  mais  fe  acomodarão  obedientes. 

(Invcrnaraõ  em  hum  cabo  ,   promontório  naõ  conhecido 

atè  entaõ  ,  onde  fe  defcobriraõ  homens  de  eftatura  agigan- 

tada, 
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Dia27.taci3 ,  que  excedia  de  doze  palmos  ,  de  cor  alva  ,  e  bem 

de     parecidos ,   mas  de  lirtgoa  ,  que  fenaô  entendeu  j  PaíTa» 
r  bril.  r^0  depois  a  outro  cabo  ,  a  que  chamarão  das  Virgens, 

por  fer  vifto  no  dia  das  onze  mil  ,  e  adiante  deícobriraÕ 
o  Eftreito,  que  bufcavaõ,  com  huraa  legoa  de  largo  ,  cor- 

rendo de  huma  ,  e  outra  parte  elevadas  montanhas  ,  já 

de  afpera  penedia  ,  já  de  frondofos  arvoredos  ,  e  no  cu- 
me delias  appareciaõ  outras  de  neve,  que,  alli  fe  confer» 

va  todo  o  anno.  Navegarão  fincoenta  legoas  por efta  ef- 
neiteza  ,  até  que  forão  dar  em  outra  mayor  ,  que  os  fez 
entrar  em  coníideraçocns  íobre  o  profeguir  a  viagem.  Per» 
valeceu  contra  o  parecer  de  todos  o  voto  do  Capitão  ,  e 
proftguindo  desembocarão  nos  mares  do  Poente,  deixan- 

do o  Magalhacns  o  feu  nome  a  propriado  áquelle  eftrei- 
to, com  que  hum,  e  outro,  feraõ  conhecidos ,  e  nomea- 
dos ,  em  quanto  a  memoria  dos  homens  permanecer  fo- 

bre  a  terra.  Acharão  naquelíe  mar  varias  Ilhas  ,  habita- 
das de  gentios,  cada  huma  com  feu  Rey  ,  todos  pobres, 

e  de  condição  branda,  e  flexível.  Na  Ilha ,  chamada  Su- 

bo, converteo  o  Magalhaens  ao  Rey,  e  a  mais  de  oito- 
centas peííoas  ,  e  os  bautizou.  Andava  o  mefmo  Rey  de 

guerra  com  outro  feu  vifinho  ,  contra  o  qual  fe  valeo  dos 
jipíTos ,  que  o  ajudarão  ,  e  vencerão  duas  vitorias.  Mas 
em  terceiro  encontro,  ajuftados  jà  occultamente  os  dous 

Reys  em  orTença  dos  eftrangeiros*,  matarão  a  mayor  par- 
te, e  entre  elles  ,  a  Fernando  de  Magalhaens  nefte  dia, 

anno  de  ij  21.  Os  quaes  eftavaõ  nos  navios  [jà  eftes  nao 
eraç^mais,  que  trez ,  por  íe  haver  perdido  hum,  e  fugi- 

do outro.  )  Queimarão  outro  obrigados  da  falta  de  gen- 
te, que  o  pudeííe  marear,  e  nos  dous,  que  reftavão  na- 

vegarão ,  vencendo  grandes  trabalhos,  e  perigos,  ate  as 
Malucas  ,  a  que  chegarão  finalmente  ,  e  alli  ficou  outro 
navio  deftroçado.  Reftou  o  navio  ,  ou  Náo  Vitoria  à 
qual  com  mifterio  fe  dera  eíte  nome  ,  porque  venceo  a 
mais  dilatada  ,  a  mais  nova  ,  c  a  mais  perigofa  navega- 

ção, de  quantas  referem,  e  encarecem  as  hiírorias.  Del- 
ia ,  e  fó  delia  ,  fe  diífe,  que  :  Totttm  circtmdedtt  orbem\ 

Porque  deu  huma  volta  inteira  a  todo  o  Globo  da  terra, 

e  depois  de  navegar  quatorze  mil  legoas,  aportou  felisrren- 

te  em  Hefpanha.  VICE- 
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VIGÉSIMO  OITAVO  DE  ABRIL. 

1.    Os  Santos  Cariltpo  >  e  feus  companheiros  Martyres. 
1!.   O  Beato  Bernardo  ,  Confeffor. 
III.  Nafce  a  Infante  Dona  Ifabel ,  /£/£«  delRey  Dom  Joaõ  HL 

IV.  Atytv  o  Duque  de  Bargança ,  Z)flw  Theodozio  11.    do 
nome. 

V.  £)<?w  Lourenço ,  Arcebifpo  de  Braga. 
VI.  O  jamofo  Vajco  Fernandes  Cezar. 
VII.  A  l  eneravel  Marta  do  Lado. 
Vlil.   0  lrmaõ  Vtccnte  Alvares. 

I. 

M  Capara,  Cidade  Epifcopal  da  antiga  Luíitaniâ, 
confeguiraõ  nefte  dia  ,   anno  de  86.    a  vitonofa 
palma  do  martírio  os  Santos  Carilipo ,  Afrcdizio, 

Hagapio,  e  Euzebio. 

ii. 

NO  Convento  de  Saõ  Joaõ  de  Tarouca   (  o  primeiro 
em  Heipanha  da  Ordem  Ciftercienie  )  paííou  ntíle 

dia,  anno  de  1185.  da  vida  tranzitona  á  immor- 
tal  ,  o  Beato  Bernardo,   dicipulo  do  Santo  defte  nome,  e 
ptimorofo  imitador  feu  no  nome,  e  nas  virtudes. 

iii. 

NOmefmo  dia ,  anno  de  1519.  nafceu  a  Infante  Do- 
na Ifabel  ,  filha  dos  Reyi  Dom  Joaõ  III.  e  Dona 

Catharina.  i 

f     5D     , 
I     I  I 

-- 

-*  Ssss  IV. 
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IV. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  i  567.  nafceo  no  Palácio  de 
Villaviçofa  o  Sereniírimo  ienhor  Dom  Thtodozio, 

hího  dos  Screniffimus  Duques  de  Bargança  t  Dcm  )oiò ,  e 
Dona  Cath?rina  j  Príncipe  verdadeiramente  dado  por 
Deos  [  tal  he  a  fignificaçaÕ  do  feu  nome  ]  porque  nelle 
refpíandcceraõ  à  competência  todas  as  prendas  ,  e  dotes 

da  natureza,  da  fortuna,  da  graça,  do  qiae  outro  dia  ve- 
iemos língulares  provas. 

v. 
Oi  o  Arcebifpo  Dom  Lourenço  natural  da  Villa  da 

Lourinhã  no  Arcebifpado  de  L'sboa  :  O  dezejo  de 
faber  o  tirou  da  Pátria  ,  e  levou  a  Reynos  eftranhos  ,  a 

fim  de  ouvir  os  grandes  Meítres  ,  que  nclies  floreciaô  por 
aquelle  ttmpo.  Correu  as  Univerfidades  de  Mompeiher , 

Toloza  ,  e  Pariz,  e  paíTando  a  Itália  foi  dicipulo  do  fii- 
moío  Biído  ,  e  fahio  digno  dicipulo  de  taõ  grande  Mef- 
tre.  Voltando  a  Portugal ,  foi  eleito  Arccbiípo  de  Braga, 
e  nefta  grande  dignidade  refpiandeceraõ  fingularmente  as 
fuás  letras  ,  e  talento.  Elle  foi  o  que  perfuadio  a  EIRey 

Do:n  Fernando  ,  que  frguiíTe  as  partes  do  vercadeiío  Pon- 
tífice ,  Urbano  VI.  nagiande  Ciíma  ,  que  por  aquelles 

tempos  tanto  afligio  a  Chriílandade  j  Elle  foi  o  que  nas 
revoluço  ns  do  Reyno  ,  fuecedidas  por  morte  do  mefmo 
Rey,  íeguio  as  partes  do  Meftre  de  Aviz,  e  foi  hum  dos 
primeiros,  e  principaes  Portuguezes,  que  o  aclamarão  em 

Coimbra  ,  e  com  tanto  fervor  fe  empenhou  cm  levar  aquel- 

la  giande  empreza  ao  dezejado  fim,  que,  em  grande  par- 
te ,  lhe  ficou  devendo,  EIRey  a  Coroa  ,jO  Reyno  a  liber- 

dade* Na  memorável  batalha  de  Aljubarrota  „  pelejou  com 
infigne  valor  ,  e  fahio  ferido  na  face  ,de  que  lhe  ficou  hum 

grande  final,  que  elle  prezava  muito  ,  como  prova  vizi- 
vel ,  de  que  havia  expofto  a  vida,  e  derramado  o  fangue 

em  obzequio  da  Pátria.  Em  todas  as  relevantes  oceuren- 
cias  daquelies  tempos  foi  fempre  o  feu  concelho ,   e  o  íèu 

bra- 

. 
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braço  ,  a  mais  acertada  direcção,  a  execução  mais  prom«Dia2S* 

pta.  EfRey  dizia  ,  que  o  Condeftavel  Dom  Nuno  Alvares,  A/~e. 
e  o  Arcebifpo  Dom  Lourenço  eraô  os  feus  dons  olhos* 
Os  empregos  tocantes  ao  commum  ,  naõ  lhe  impediaõ  os 
particulares  da  fua  dignidade.  Attendeu  com  grande  vigi- 

lância ao  bom  governo  dofeu  rebanho:  Enricjueceo  a  íua 
Sè  com  preciofos  ornamentos  :  Soccorria  com  groças  ef- 
molas  aos  pobres  ,  e  cheyo  de  boas  obras,  coroado  de  he- 

róicas acçoens  faleceu  nefte  dia,  anno  de  1397.  Jaz  na 
Cachedral  de  Braga,  em  Capella  particular,  e  em  noíTos 
tempos  foi  achado  incorrupto  ,  como  outro  dia  diremos. 

VI. 

OFamofo  Vafco  Fernandes Cézar  mereceo  ,  e  confeguio 
clariífimo  nome  de  prompto,  evalerofo  Capitão,  nos 

tempos  dos  Reys  Dom  Manoel ,  e  Dom  Joaõ  III.  dosquaes 
foi  íingularmenteeftimado  por  fuás  glorioías  acçoens  mili- 

tares: Tocaremos  algumas;  Eftando  emMazagaõ,  anda- 
vaõ  hum  pouco  foltos  os  Mouros  da  Vilía  de  Tite,  infef- 
tando  opaiz,  que  fe  cobre  com  aquel la  Fortaleza.  Sahio 
a  elles  com  poucos  companheiros ,  mas  efeolhidos ,  e  ef- 
colhida  também  a  ocaíiaõ  ,  os  aílaltou  tanto  a  tempo,  e 
com  tao  impetoofo  faror  ,  que  logo  ficarão  muitos  eften- 
didos  no  campo  >  os  mais  fe  acolherão  a  hum  Forte  de  me- 

diana grandeza  ,  mas  muito  defenfavel,  por  eftar  íituado 
em  lugar  eminente  ,  Foi,  porém,  entrado,  fobre  dura  op- 
pofiçaõ ,  fendo  Vafco  Fernandes  dos  primeiros  ao  fobir. 
Aqui  veyo  a  braços  com  hum  valente  Mouro  ,  e  durou  lar* 
go  efpaço  a  porfiada  luta,  forcejando  hum  por  facodir  ao 
outro  defde  o  alto  dos  muros ,  e  por  pouco  não  foraõ  am- 

bos ,•  Atè  que  rendido  o  Mouro  às  forças ,  e  esforço  do 
Cezar  ,  foi  miferavelmente precipitado:  Do  mefmo  modo 
acabarão  muitos :  Outros  foraõ  paíTados  à  efpada  ,  fem  que 
fobrevivefle  a  tanta  ruina  algum  dos  defenfores.  Por  ordem 
delRey  Dom  Manoel  diícorria  em  huma  caraveila  no  Ef- 
treitò,  para  dar  calor  ás  Praças ,  que  Portugal  dominava 
na  coita  de  Africa ,  e  andando  atravez  de  Alcácer  Seguer, 
topou  duas  Galeotas  de  corço  bem  armadas  ;  InvifHo-as 

Ssss  ij  com 
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a  outra ,  c  depois  òe  hum  rijo  combate  a  fez  varar  em  terra; 
E  para  que  o$  Mouros  lhe  não  efcapaííem  ,  fe  meteu  com 
grande  velocidade  no  batel  ,  «  a  bote  de  lança  matou  de* 
zoito :  Acodio  Pedro  Alveres  de  Carvalho ,  Capitão  de  Al  • 
cacer,  ao  eftrondo  da  arte!haria,e  cativou  trinta  ,  que  ain- 

da reftavaõ  vivos :  A  Galeota  foi  faqueada  ,  e  logo  entre- 
gue ao  fogo.  Em  outra  ocaíiaõ  ,  com  o  meímo  poder, 

desbaratou  outro  muito  mayor  :  Sahiraõ-lhe  féis  Galeotas 
de  Turcos ,  e  cercaraõJhe  inteiramente  a  caravella  ,  fobre 
a  qual  por  todas  as  partes  choviaõ  bailas,  e  frechas  ,  mas 
naò  ouíavão  atracalla  ;  Difparou  hum  canhão  fobre  a  Ca- 

pitania inimiga  com  tanta  felicidade,  que  lhe  levou  toda 
a  chufma  de  hum  lado  ,  e  a  deixou  defaparelhada  ;  Difpa* 
rou  outra  fobre  outra  Galeota  ,  e  a  deílroçou  de  maneira, 
que  fe  hia  a  pique  :  As  outras  cheyas  já  de  terror  ,  epof* 
tas  emmiferavel  confufaõ, fe  fizeraõ  noutra  volta,  apertan- 

do os  punhos,  por  fe  furtarem  ao  rayo,  que  asfeguia;  Atè 

que  fe  pnzerão  em  falvo,  cobertas  com  o  manto  da  noite,- 
Defta  rara  façanha  refultaraó  as  féis  Galeotas,  que  trazem 
nofeu  brazaõ,os  do  appellidodeCezar,poftoque,  elle  he 
taõ  antigo,  como  os  Reys  de  Portugal.  Em  ontra  occa- 
zião  foube,  que, defronte  deGibaltar,  quatro  fragatas  In« 
glezas  havião  reprezado  huma  caravella  noíía:  Buícou-as 
promptamente  ,  e  topou  com  a  Capitania  ,quc  vinha  mui- 

to adiantada  das  três ,  e  trazia  a  caravella  amurada  por  po- 

pa :  Mandava-lhe  o  Capitão  Inglez ,  que  amaynaífe :  Ref- 
pondeo-lhe  com  asboccas  dos  feus  canhoens,  eaccendeo- 
íe  hum  horrendo  confli&o;  Mas  como  em  Vafco  Fernan- 

des feviraõ  ,  e  admirarão  fempre  juntas  a  valentia,  ea 
ventara  de  Cezar ,  foraõ  taõ  bem  empregadas ,  e  taõ  bem 
fuecedidas  as  fuás  balias  ,  que  a  Náo  inimiga  fe  vio  em  ter* 
mos  de  perder-íe :  As  outras ,  por  eílarem  muito  a  lotaven- 
to  ,  naõ  lhe  puderaõ  acodir  :  Os  da  caravella  rendida, 
vendo  divertidos,  e  taõ  mal  parados  aos  Inglezes,  corta- 

rão o  cabo  ,  que  os  prendia  ,  e  acolheraõ-íe  ;  Finalmente 
amaynou  a  Capitania  pouco  antes  taõ  arrogante  ;  A  feu 

exemplo  fizeraõ  o  mefrao  as  companheiras ,  elogo  manda- rão 
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raõ  largas  fatisfaçoens  fobrc  a  caravella  reprezada,  valendo- Dia  a$« 
ie  de  arTedsadas  defeolpas,  mas  o  Cezar ,  cezar  também  na  de 
generozidade,  e  grandeza  decoração,  pofto,quc  entendeu 
a  falfidade  ,  nem  por  iílo  iha  lançou  cmrofto,  Contentan* 

do-fecom  triunfar  de  feus  inimigos  ,fem  os  querer  injuriar* 
Outras  ííngulares  proezas  obrou  pormâr ,  c  terra,  no  dif- 
curío  de  íua  vida,  empregado  fempre  em  guerras  contra 

infiéis  -r  Até  que  em  longa  velhice,  no  auge  das  raayores 
cíHmaçoens ,  faleceo  nefte  dia ,  anno  de  i  j  8  2, 

V  II. 

NEftedia,  anno  de  163 1.  faleceo  no  lugar  doLouriçal 
do  Bifpado  de  Coimbra ,  onde  havia  nafeido  824.  de 

Junho  de  1606'.  a  Venerável  Maria  do  Lado,  Terceira  de 
São  Francifco ,  de  vida  inculpável ,  devota ,  e  penitente  ,  de 
contemplação  altiífima  ,  de  cfpirito  puro  ,  extático,  e  pro- 

fético ,  que  Deos  acreditou  em  vida ,  e  depois  da  morte^com 
notáveis  prodígios.  Foi  primeira  fundadora  do  Recolhimen- 

to ,  depois  Mofteiro  venerável  do  Louriçal ,  onde  jaz  fepul- 
tada. 

viu. 
NO  mefmodia ,  anno  de  1606.  na  índia  Oriental ,  na 

Fortaleza  de  Dando,  foi  degolado,  e  padeceo  martí- 
rio em  ódio  de  nolTa  Santa  Fé,  pelos  Mouros  de  Dabul ,  o 

Irmão  Vicente  Alvares ,  da  Companhia  de  Jefus ,  natural  da 
Villa  de  Ferreira  do  Arcebifpado  de  Évora. 

VIGE- 
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VIGÉSIMO  NONO  DE  ABRIL. ■ 

I.  Soa  Secunâmo^Sifpo ,  e  Marim 

II.  0 <  J/eneravel  Ftey  Gafpar  do  Efptrho  Santo. 
1IÍ.   ̂   Infante  Dona  Brites  afilha  de/Rey  Dom  JoaÕ  1+ 
]V.   Dom  Luiz  de  Soufa  ,   Arcebijpo  Primaz. 
V.   Horrendo  naufrágio  do  Galeão  Saõ  Thomê. 
VL   Prmctpe  Dom  Filtppe , filho  delRey  Dom  JoaÕ  llh 

«pi 
mR 
Wsm ̂ v^ 

pí$0> 

I. 
. 

AM  5ecundino,Arcebifpo  de  Braga, foi  def- 
terrado  juntamente  com  Santo  Agapio,Bifpo 

de  Carthagena  paraNumidia  na  Africa  ■,  onde 
ambos,  depois  de  dilatado,  e  penofo  defter- 
to  ,   padecerão  neftc  dia ,  em  obfequio  da  Fé, 

imperando  Vai  cr  ia  no. 

II. n 
NAfceo  o  Venerável  Frey  Gafpar  do  Efpirito  Santo  de 

pays  humildes,  em  huma  Aldeya  ;  a  pouca  diítan- 
cia  da  Villa  de  Amarante  ;  Recebeo  ,  na  de  Covilhã,  o 

habito  de  Leigo  da  Religião  Seráfica,  e  defde  aquelle  pon« 
to  renunciou  para  fempre  as  poífes  ,  eefperanças,  e  ain- 

da as  memorias  das  vaidades:  Oração  ,  e  mortificação  co- 
meçarão a  fer  os  dous  poios  da  fua  vida ,  e  delles  nunca 

maisfahio;  era  taõ obfervante  do  fikncio,  comopercnne 
no  trabalho.  Na  longa  carreira  de  annos,  que  o  levarão 
à  ultima  velhice  ,  rara  vez  o  vio  alguém  fentado  ,  nunca 
ociofo  :  Em  pé  tomava  o  fono  muitas  vezes  ,  porque  as 
chamas,  que  lhe  ardiaõ  no  coração,  o  rraziaõ  em  huma 
roda  viva,  jà  de  exercícios  de  devoção  para  cem  Deos, 

jà  de  empregos  da  caridade  para  com  os  próximos ,  fen- 
do homem  fimpies ,  e  fem  letras,  aprendeo  ná  efeola  da 

Oração  taõ  altos  documentos  da  vida  miítica  ,  que  me- 
tia 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  695 
tia  em  admiraçocns  aos  mais  íabios.  Amou,  com  excrc-  Bi*2$. 

mo  igualmente  grande,  a  pobreza  ,  e  os  pobres  ;  Para  d€, 
Jy,  nada  queria  ,  paraelks,  tudo:  Por  muitos  tempos ,  nem 
Cella  teve  no  dormitório  commum ,  contentando-íe  ale- 

gremente com  huma  eafinha  térrea  junto  da  porcaria, 
que  foi  o  mais  illuftre  teatio  da  fua  caridade  :  Alli  craõ 

es  fuás  delicias  ,  tratar  com  os  mendigos  $  aos  quaes  ioc- 
corria  com  maõ  taõ  liberal  ,  que  abrangia  a  codos  ,  por 

mayor  que  foíTe  a  multidão  ;  Não  havia  quem  duvidaf- 
je,  que  andava  alli  o  dedo  de  Deo<j  com  o  paõ  material, 
lhe  miniílr^va  o  da  doutrina  ,  enfinando  os  mais  rudes, 

e  aos  meninos  as  verdades  da  Fè>  dii  igindo-os  ao  amor ,  e 
temor  da  Divina  Magcítade.  Foi  infigne  na  paciência  ,  e 
fofrimento  das  mizerias  ,  e  tribulaçoens  dcíla  vida  ,  as 

quaes  aceitava  como  mimo  fuperior:  Padtceo  grandes  do- 
res por  caufa  de  huma  chaga  ,  e  lhe  chega? ão  a  cortar  a 

carne  em  pedaços  ,  por  le  evitar  a  corrupção  ,  ítm  jà 
mais  fe  lhe  ouvir  o  minimo  linal  de  rr.enos  conformidade. 

A  tolerância  das  aflicçoens  ,  e  das  dores ,  era  igual  a  que 

moftrava  nas  injurias ,  que  coírumaõ  afligir  ,  e  doer  mdi- 
to  mais,-  Talvez  lhe  flzeraõ  algumas  alguns  homens  dcfal- 
mados  ,  mas  acharão  nelle  iguacs  a  alegria  ,  a  benevolên- 

cia, a  manhdaõ,  no  femblante,  nas  palavras, nas  acçoens» 
A  voz  univerfal  de  pequenos  ,  e  grandes  ,  e  ainda  dos 
Príncipes  ,  e  Reys  lhe  chamava  o  Potteito  Santo  ,  ou  o 

Santo  frey  Ga/par  ;  Porem  quanto  fe  agradava  do*  dif- 
prezos,  tanto  fugia  a  íemelhantes  louvores,  ftpultjdo  fem- 
pre  no  abifmo  do  feu  nada.  Em  longa  velhice  ,  cheyo  de 
boas  obras  ,  faleceu  fantamente  nefte  dia  ,  no  leu  Con- 

vento de  Saò  Francilco  de  Lisboa  ,  anno  de  1648.  Con- 
correo  ao  leu  enterro  infinita  multidão  de  gente  de  toda  a 
idade,  e  calidade  ,  e  fe  tiverão  por  venturofos  os  que  par- 

ticiparão alguma  parte  das  fuás  relíquias,  com  que  expe- 
rimentarão maravilhofos  effeitos. 

1  . 

III. 
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X1X* 

NO  mefrao  dia,  anno  de  1389.  morreo  em  Lisboa  * 
Infante  Dona  Brites,   filha  primogénita  dosReys  D. 

João  I.  e  Dona  Filippa  ,    de  pouco  mais  de  oito  mezes. 

IV. 

DOm  Luiz  de  Soufa  ,  nobiliííimo  em  Tangue,  e  naõ 

menos  em  generofas  prendas  :  Seguio  oscftudos  def- 
de  a  primeira  idade  em  Coimbra  ,  e  logo  fobie-iahio  en- 

tre os  feus  condicipulos  com  tanta  felicidade  de  engenho, 

e  facilidade  de  comprehençaõ  ,  cjue  cm  poucos  anno»  ( in- 
ílgne  nas  artes  menores)  fe  fez  ícnhor  daquella  íciencia , 
cjue  he  Rainha  de  todas,  a  fagrada  Theologia.  Os  votos, 
e  acclamaçoens  univerfaes  o  elevarão  à  Cadeira  dePrima 

da  mefma  feiencia,  que  he  naquella  paleftra  das  letras  o 
ápice  das  eftimaçocns.  Em  feu  tempo  ninguém  entrava  nas 
funçoens  literárias  com  mayor  expe&ação  dos  ouvintes, 

ninguém  fahia  delias  com  mayores  aplaufos.  Argumentan- 

do, e  defendendo,  oftentava  ,  fempre  com  grandes  ven- 
tagens,  a  clareza ,  e  a  profundidade.  No  púlpito  era  igual- 

mente admirável,  c  plauzivel  ;  E  para  cjue  o  digamos  em 
fumma,  entre  luzidiííimas  Eftrellas,  merecco  acclamaçoens 

de  Sol.  Foi  fumilher  da  Cortina  ,  e  depois  f  removido  à 

Igreja  de  Lamego,  c  depois  à  Prim.zial  de  Braga,  e  em 

ambas  fe  houve  com  ílngular  reputação,  porque  era  Pre- 
lado, e  ofabiafer.  Oíenhor  R?y  Dom  Pedro  li.  que  de- 

pois o  fez  feu  Coníelheiro  de  eílado  ,  o  mandou  «  Roma 

por  feu  Embaxador  extraordinário ,  a  negócios  relevantif* 

íimos  da  Monarquia  ,  e  o  principal ,  em  defenfa  do  Ttibu- 
nal  do  Santo  OÍRcio ,  impugnado  então  pela  malícia  dos 

que  o  não  fofrem  ;  naquelja  Corte,  patrocinado  da  jufti- 
ça  da  cauía  (que  elle  fabia  bem  propor,  e defender)  poz 
em  limpo  a  integridade,  c  reótidaõ,  fempre  invariável ,  do 
mefmo  Tribunal ,  e  com  mais  efta  grande  gloria  ,  entre 

outras  muitas  ,  voltou  ao  Rcyno ,  onde  a  morte  lhe  nao  dei- 

xou lograr  por  muitos  annos  os  aplauzos  de  que  novamen- 

te 
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te  era  acredor:  Faleceu  neftc  dia,  anno  de  1690.  Obfervou-  Dia  29, 

de 

Abril. ít,  e  íeteve  porcoufa  myftcrioía,  que  fe  dignaífcDeos  de 
o  chamar  para  fi  ,  em  dia  de  Saõ  Pedro  Mártir,  como  cm 

penhando  o  Senhor  a  efte  grande  Santo  na  protecção  ,  e  tu- 
teiia  de  hum  homem ,  que  à  lua  imitação  fe  empregou  glo- 
riofamence  na  defença  do  Tribunal  da  Fé. 

V. 

PElos  anno*  de  1589.  navegava  da  índia  para  Portugal, 
o  G  Ueaõ  Saõ  Thomè,  de  que  era  Capitão  Eftevaõ  da 

Veiga.   Nelle  vinhaõ  o  famofiífimo  Dom  Paulo  de  Lima  , 

ç  fua  mulher  Dona  Beatriz  ,  e  outras  peííoas  de  hum  ,  e  ou- 
tro fexo,  iilultres,   e  beneméritas  de  melhor  fortuna.  Na 

coda,  ehamada  do  Natal ,  fez  huma  rotura  ,  que  logo  íe  jul- 
gou irremediável.    Bebia  ,   ou  traga? a  o  Gaie3Õ   as  agoas 

çom  furiefa  preça,   e  cilas  a  elle,  e  ao  mefmo  p?ífo  ,  bebiaõ 

tragos  de  morte  os  infelices  navegantes.  Arrojaraõ-íe  prom- 

ptamente  ao  mar  as  riquezas  ,  adquiridas  com  ranta  fadi- 

ga, e  defprezadas  agora  íem  alguma  eftimaçnò,-   Mas  na- 
da bailava  a  evitar  o  perigo  ,  que  cada   vez  ciecia  mais. 

Lançarão  fora  o  batel ,  em  que  fe  baldearão  cento  e  vinte 

peííoas.    Defendeo-ie  à  eípada  ,   que  não  cottallcm  maia, 
porque  também  os  foçobrava  o  pezo.    Aqui   ie  vio  huma 
tragedia  deplorável    Deíceo  ao  batel  Donajoanna  deMen- 
doça  ,  viuva  de  Gonçalo  Gomes  de  Azevedo ,  e  flcou-lhe  no 

Galeão  huma  filha  de  dnus  annos ,  e  inftando  para  que  Iha- 
entregafíem,   repugnou  a  Ama,  que  a  tinha  nos  braços, 

porque  não  a  queriaõ  receber  a  ella  juntamente  ,  c  neíta 
contenda  fe  apartou  o  batel ,  ficando  a  filha  para  ferdalli 
a  pouco  fcpultada  nas  ondas,  indo  já  fepultada  a  mãy  nas 
da  ma  dor,  não  menos  amargofas.   Ao*  olhos  dos  que  hiaõ 
no  batel  ,  fe  colou  o  Galeão  ao  hindo  com  fomma  veloci- 

dade neftc  dia  ,  e  appareceu  o  mar  em  triftiífima  íolidaõ. 

Stibmergia-fe  oprimido  com  a  multidão  o  batel ,  e  foi  pre- 
cizo  lançarem  ao  mar  algumas  peííoas,   e  nefta  feparação, 
fe  "irão  horriveis  demonífcrjçoens  de  dor,  não  menos  nos 
que  executavão  ,  que  nos  que  padecião  aquella  ,  então  ,  â^Ç- 

culpável  crueldade*  Chega-ão  finalmente  a  hum  porto  íi- Tttc  tuado 
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d. 

Abril, 
Dlí  l9-  rindo  entre  as  barbaras  penedias  dacjueila  coita  ,  onde  pnf. 

fados  jà  os  perigos,  e  trabalhos  domar,  entrarão  em  ou- 
tros tanto  mais  horríveis,  que  osmefmos,  que  fobrt viverão 

ao  naofrígio,  deaejavão  muitss  vezes  a  íorte  dos  que  aca- 
biraó  neilej  Os  calores  ardcntifíimos  de  dia  ,  os  frios  agu- 
diíTimos  de  noite,  a  fome,  a  fede,  e  todo  o  outro  o-encro 
de  aflicçiõ  ,  fem  algar)  de  alivio  ,  os  vexavaô  cruelmente. 
Caminharão  muitos  dias  por  Caminhos  incógnitos,  fcoui- 
dos  f  e  perlVguidos  das  feras,  e  muito  mais  dos  caftes  ,  que 
delias  tem  pouca  diferença.  Hiaõ  ficando  por  aqticiias 
montanhas  ,  e  areies  muitas  pefíoas  ,  feparando/e  com 

inconfolavcl  faudade  dos  que  ficavâo  os  qae  proíc guião  ♦ 
Até  que  chegarão  èfte*  à;  terras  de  hum  dos  rVeys  daqueU 
le  Sertão  ,  em  quem  acharão  alguma  humanidade  ,  mas 

pouco  reparo  ,  pela  ím  muita  pobreza.  O  comer  era  al- 
gum pouco  milho:  A  cama  a  terra  nua:  Os  ares  peííimos: 

As  efperaoças  de  remédio,  largas,  c  duvidofas.  Alli  mor- 
reo  a  parte  msyor  dos  PortnguezíS  ,  e  entre  ellei  acabou  o 

fimoíiííimo  Dom  Paoio  de  Lima  ,  taõ  oprimido  agora  de 
roiferias  ,  como  pouco  antes  coroado  de  triunfoi.  Sobre- 

viverão poucas  peífoas ,  entre  as  quaes  foi  ílngular  Dona 
Beatriz  i  mulher  de  Dom  Paulo,  que  deu  huma  illuftríííí- 

ma  prova  à  poiieridade  da  fineza  do  amor  conjugal.  Ha- 
vendo de  proíeguir  a  jornada  ,  depeis  de  largos  tempos, 

que  fe  dilatou  naquelle  íítio  ,  defentertou  os  oífos  de  fea 
marido,  e  os  levou  fobre  a  cabeça  (  lugar  próprio  da  íua 
eílimaçaõ  )  e  os  conduzio  a  terra  de  Portuguezes ,  donde 
foraõ  levados  a  Goa. 

vi. 

NEÍre  dia  do  anno  de  1J39.  faíeceo  o  Principe  Dom 

Filippc  ,  filh  )  de  EiRey  Dom  Joaô  III!  e  da  Rainha 
Dona  Catharina  ,  com  íeis  annos,  hum  mez,  e  tiez  dias 

deidade.  Jaz  no  Real  Moileiro  de  Bellem. 

^Sw# 
TRIGE. 



DIÁRIO  PORTUGUEZ. 

699 

Dia  30; 

TRIGÉSIMO    DE  ABRIL. 

I.  Santa  Maxencia, 

II.  Cercão  os  Pegús  a  Fortaleza  de  Sertão,  que  fe  defende  com 
ejlupendo  valor ,  <?  glorio fas  acçoens, 

III.  Vítor  ta  de  Ruy  Lourenço  de  Távora  em  Baçaim. 
IV.  Pr  ofegue  m-fe  os  combates  Jobre  a  Fortaleza  de  MazagaÕ. 1. 

ANTA  Maxencia ,  Matrona  Portuguesa  j  na- 
tural de  Coria  ,  que  naquelles  tempos  cahia 

na  antiga  Luíítania ,  foi  cazada  com  hum  il- 
luftre  Varaõ  ,  de  quem  teve  trez  filhos  San- 

tos, Vigilio»  Claudiano,  e  Maguriano.  Mor- 
reu Santa  Maxencia  em  Trento  ,  no  anno  de  419.  Jaz 

feu  corpo  na  Cathedral  dacjueila  Cidade,  onde  fe  celebra 
todos  os  annos  a  fua  fefta,  e  fe  reza  delia  com  oíficio,  c 
lenda  própria. 

11. 

OUtra  vez  temos  em  campo  ao  Regulo ,  chamado  Ba^ 
nha  Dalà  ,  vencido  poucos  mezes  antes  ,  no  rio  Se- 

riaõ  ,   por  Salvador  Ribeiro  de  Soufa  (  como  jádifTemos.^.de 

Intentava  o  Bárbaro  vingar  a  loa  injuria;,  e  a  morte  de  feu}ane,ro# 
genro  Banhaláo,  (  de  cjuem  também  havemos  tratado  )z9.de 

c  pôr  em  liberdade  a  terra,  que  fora   dos  feus  mayores  JinciT0> 
e  que  agora  gemia  debaixo   do  jugo  Portuguez.    Juntou 
oito  mil  homens  de  guerra ,  e  marchou  na  volta  da  noí- 
fãf  Fortaleza  ,  onde  chegou  neíte  dia  ,  anno  de  1601.  e 
á  vifta   delia   fundou  outra  muito  mais  forte  ,  para  mof- 
trar  a  conftancia  ,com  que  determinava  infiftir  naquella 

expugnaçaõ  •   Cercou-a   de  grociíTima  madeira  terraple- 
nada,  e  taõ  firme,  que  cnfpia  facilmente  as  balas  de  ar- 

telharia  ,  com  que  depois  foi  batida  :  Havia  dentro  ruas, 

Tttt  ij  e  pra- 
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Dia  ̂ o.  e  praças,  como  cm  huma  bem  ornada  Cidade:   As  pro- de 
Abcfl s,     vizoens  de  guerra  ,   e  bocca  ,  erão  como  de  quem  cílava 

cm  paiz  próprio,  e  abundantiííimo  •  Pelo  contrario,  de 
hurnas,  e  outras  padeciaõ  grande  falta  os  cercados.  Alo- 

jado aííirn  o  Banha  deu  principio  aos  aííaltos,  que  pare- 
cia naõ  haverem  de  ter  fim.  No  efpaço  de  féis  rnezts,  a 

penas  páííou  noite  alguma,  fem  que  deixalTe  de  dar  mui- 

tos :  Aprovtitavaõ-fe  fingularmente  das  noites  mais  efeu- 
ras  ,  e  tempeítuofas ,  invtftindo  humas  vezes  cem  grande 
eíhondo  de  inftrumenros  bélicos,  e  horrendas  coquiadas, 

que  fazião  tremer  a  terra,  diíparando  primeiro  treze  pe- 
ças de  artelharia  ,com  que  batiaõ  os  noíTos  muros:  Outras 

vezes,  caminhando  com  grande  filencio  ,  não  eraô  fen- 
tidos  >fe  naõ  quando  jà  peito  a  peito  laboravaõ  furioíanien- 
te ,  de  huma  <  parte  as  eípadas  ,  de  outra  as  crizes  j  Mas 
os  noííbs  como  Leoens  em  forças  ,  e  esforço  ,  os  laco- 

diaô  dentro  nas  cavas  ,  *òu  covas,  onde  ficavaõ  fepulta- 

dos  ,•  Porem  como  excediaõ  tanto  em  numero,  oceupa- 
vaõ  promptamente  os  vivos  os  lugares,  donde  os  mortos 
faltavaõ  ,  fendo  os  Portuguezes  fempre  os  mefmcs.  Já  naõ 

podiaõ  aturar  .íaõ  inceílintes  fadigas,  e  já  alguns  desfa- 

leciaô  ,  e  íe  dezefperavão  ,  rompendo  em  públicos  clamo- 
res ,  de  que  mais  era  loucura,  que  prudência  ,  e  de  que 

mais  temeridade  ,  que  valor' ,  o  intento  de  defenderem  a 
Praça.  Então  foi  quando  Salvador  Ribeiro,  emulo  novamen- 

te de  Fernando ■Cortez,  inundou  pôr  fogo  em  algumas  em- 
barcaçoens  ,,  queíaili  feachavão,  para  que  os  pQrtugue- 
zcs  léus  companheiros  fkaíiem  precifâdos  a  fiarem  fó  do 

próprio  valor  as  honras,  e  as  vidas  y  Porém  Inenhum  em- 
penho baíUria*  por  íe  verem  cm  ogtro  cerco  mais  aper- 

tado, qual  era  o  da  fome,  que  jàrfe  fazia  infofrivel.  En* 
taõ  (  íem  duvida  por  eípecial  Providencia  )  chegarão 

àqueile  porto  alguns  navios  de  Portuguezes,  bem  provi- 
dos de  gente  ,  e  armas  ,  que  navtgavaò  a  outros  inten- 

tos ,  e  com  prompto  animo  fe  oírcreceraõ  a  feccorrer  os 
defenfores  feus  naturaes  ,  com  que  eftes  cobrarão  novos 

alentos,  e  novos  brios;  E  vendo-fe  o  Ribeiro  taõ  crefei- 
do  com  hum  efquadraõ  de  oitocentos  Portuguezes,  entrou 

em  novas,  e  mais  glorioías  idèas  de  atacar  a  mefma  For- 
taleza 
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raleza  inimiga.    Succedco  pelo  mefmo  tempo  ,  que  hum^ia^o, 

grande  fenhor  do  Reyno  'de  Pegii  ,   chamado  Barragao ,  A  d<r 
por  diíferenças  ,   que  teve  com  o  feu  Príncipe ,  fe  paíTou 
aos  noíl os  com  mil  e  quinhentos  homes  de  guerra.   Aflím 

augmentado  de  poder,   e  animo  o  noíTo  Capitão,  difpoz 
a  nova  empreza  com  todas  as  prevençoens  necelTarias ,  e 
dividida  a  gente  em  trez  batalhoens  ,  inveftio  por  outras 

tantas  partes.   Saltarão  a  cava  ,  fervindo-íe  de  taboas  grof- 
fas,   e  fortes  ,  e  montarão  os  muros  por  entre  dilúvios  de 

balas  ,   e  fetas,-  Haviaõ  os  inimigos  penetrado  o  noíTo  de- 
li ^nio,   eíravão,  na5  fò  promptos,   mas  rezolutos  a  per- 

derem as  vidas  na  defença  daquellas  muralhas  -}  O  tezaõ 
inefperado  com  que  pelejavaõ  ,   e  reííítiaõ  ,    produzio  al- 

guma deíordem  nos  Portuguezes  ,  dos  quaes  fe  retirarão 
alguns  com  pouca  reputação  ,    naô  parando    fe  naõ   na 

noíTa  Fortaleza,  onde  publicarão,  que  fícavaô  desbarata- 
dos os  companheiros,-   Mas  era  o  fuccelTo  muito  differen- 

te  do  que  lhe  reprczentava  o  feu  temor.   Porque  Salvador 
Ribeiro  ,    acompanhado  de  alguns  nobres  aventureiros  , 
exhortando  a  todos  com  ardentes  palavras  ,  e  muito  mais 
com  generofos  exemplos ,   íaltou  defde  o  muro  no  interior 
da  Fortaleza,  entre  grande  numero  de  bárbaros,  e  com 

huma  efpada  larga,  e  huma  rodella  obrava  proezas,  que 
fazem  emudecer  a  eloquência,  e  paímar  a  mefma  admi- 

ração :   Outros  defceraõ  igualmente  o  muro,  e  obrarão  naõ 
defigualmente  :  Outros  de  (ima  delie  facodiaõ  aos  bárba- 

ros  com  as  boccas  de  fogo,  até  que  os  de  dentro  abrirão 

as  portas  ,  chamando  aos  companheiros  ,   que  tftavão  de 
fora,   para  que  entraíTem  francamente ;   Ao  mefmo  tem- 

po o  fegundo,  e  o  terceiro  eíquadraõ  haviaõ  também  en- 
trado a  Fortaleza  com  igual  ventura,  e  igual  perigo,  ejá 

nella  naõ  havia  quem  fizeffe  oppoziçaõ  ao  furor  das  nof- 
fas  armas  :    Já  os  defenfores  ,   ou  jaziaõ  em  pedaços  pelo 
rerra ,  ou  fe  haviaõ  precipitado  dos  muros ,   ou  fugido  pc 
partes  occultas,   e  entre  eítes  foi  hum  o  Banha,   banhai, 
agora  em  fangue  de  muitas,   e  perigofas  feridas  ,  que  r 
eebeo  na  refrega.    Atearão  os  Portuguezes  o  fogo  nas  c 
fas ,  que  por  lerem  de  madeira,  arderão  brevemente,  a 

razaraõ  os  muros  ,   entupirão  as  cavas,  e  defnparecro  e 
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Dia  ?o.huma  hora  aquella  maquina,  que  íe  levantara  em  muitos 

df     dias ,  e  que  nos  havia    trabalhado   no  efpaço  de  muitos mezes. 

iii. 
■ 

LArgara  Soltaõ  Badur  aos  Portuguêzes  a  Cidade,  e Co- 
marca deBaçaim  ,  e  deu,  como  Mouro,  o  que  naõ 

podia  haver,  porque  com  huma  ,  c  outra,    fe  lhe  havia  le- 
vantado hum  vaííallo  feu,  e  entre  os  feus  de  grande  no- 

me, chamado  Bramaluco  ,  de  cujas  mãos  aspiramos,  íe 

vendo-fedefpojado  ,    c  fabendo  ,  que  era  morto  o  Vice- 
Rey  ,  Dom  Garcia  de  Noronha  ,  intentou  reftituir*fe  com 
huma  repentina,  e  naõ  efperada  invazaõ,    por  ferem  já 
princípios  de  inverno.   Ajuntou  trezentos  cavalos  ,  e  fin- 

co mil  Infantes,  e  marchou  na  volta  da  Praça ;  Era  Ca- 
pitão delia  Ruy  Lourenço  de  Távora  ,  c  muitos  dias  antes 

havia  penetrado  os  intentos  do  Mouro  ,  e  fe  achava  com 
hum  corpo  de  feiscentos  e  íincoenta  Portuguêzes :   Era  de 

ginetes  o  fegundo  numero,  e  eraõ  todos  foldados  efcolhi- 
dos ,  em  que  entrava  bom  numero  de  Cavalleiros  illuftres. 
Sabendo  o  Távora,  que  os  inimigos  fe  achavaõ  alojados 
em  hum  fitio  diftante duas  legoas  pelo  interior  da  terra, 
julgou ,  que  convinha  à  fua  reputação ,  ir  atacallos  nos  feus 

próprios  quartéis,  entendendo,    que  os  colheria  diverti- 
dos naquella  hora,  em  que  íe  coftumaõ  banhar,  fegundo 

os  ritos  dafualey.    Mas  fe  cuidávamos  em  deftruillos  ,  el- 
le3  também  cuidavaõ  na  noífa  deftruiçao.   A  meya  legoa 
de  diftancia  fizeraõ  os  noífos  alto,  para  defcançarem  de 

lo  longa  marcha, e  Bramaluco,  que  naõ  dormia  ,  julgan- 
do-os  também  divertidos  nos  braços  do  defcanço,  cahio 
fobre  elles  veloz  ,  e  valerofamente.   Ateou-fe  huma  horren- 

da batalha,  acodindo  osprincipaes  Càvalleircs  ,e  Capitães, 
fuftentar  aquelle  primeiro  Ímpeto,  que  nos  havia  pofto 
i  naõ  pouca  confuzaõ.   Recobrados  logo  os  foldados,  e 
)ftos  em  gentil  ordem  ,  obrarão  fingulares  maravilhas, 

as  como  era  tanto  mayor  o  numero  dos  inimigos ,  nsõ  tar- 
ira5  em  cercar  aos  noífos  ,  e  os  obrigarão,  a  que  dando- 
aa  coílas  mutuamente  ,  formado  o  efquadraõ  com  qua- 

tro 
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tro  face?,  fuftentaílcm,  cm  cada  huma,  huma  batalha.  Aco  Dia  30. 

dia  o  Távora  velociífimo  ,  com  os  fros  fincoenta  ginetes  ,  ce 
aonde  o  pedia  a  neceífidade,  e  fazia  grande  eftrago  nos  in- 
firis  •  Já  eftes  reconheciaó  ,  que  a  noíía  conftancia  havia 
de  íer  a  íua  deítruiçaõ  ,  e  já  começavao  a  titubear  ,  e  a 
ctder,  e  Bramaluco,  naõ  querendo  perder  cm  poucas  bar 

rat  as  efperanç,is  de  fc  melhorar  algum  dia,  tocou  a  reti- 
rar ,  mas  os  feus  entenderão  ,  que  a  fugir ,  porque  largando 

precipitadamente  as  armas  das  maõi  ,  encomendarão  á  li- 
geireza dos  pés ,  a  fegurança  das  vidas ,  menos  hum  grande 

nu  nero  de  mortos ,  que  ficarão  eftirados  na  campanha. 

Ramava,  como  hum  furiofo  Leaõ  ,  o  Xarife  Empe» 
íidor  de  Marrocos,   com  as  noticias ,   qoe  lhe  eh;  ga* 

▼,io  ca.ia  hora  dos  máos  iucceííos do  Príncipe,  Teu  filho,  ío- 
bre  a  Fortaleza  de  Mazagió.   Naõ  fabia  a  que  atribuir  em 

taõ  débil  poder  taõ  dura  refiírencia.    Maldizia  ao»leuMa- 
foma ,  crendo,  que  deÍ3tendia  aos  feus  rogos,   ou  irado  , 
ou  menos  poderofoj    Chorava  com  impacientes  lagrimas 
fobre  tantas  perdas,   a  da  reputaçõ,    fua  ,   c  d<   Teu  filho. 

Tratou  a  toda  a   o-eça  de  rcclutar  as  fim  tropas  com  g<*n- 
te  efeolhida  ,  c  de  as  prover  com  cxccfliva  copia  de  muni- 

çoens.    Aos  que  voltavaõ  a  Marrocos,  fugindo  da  campa" 
nha  ,   mandava  matar,   com  exquifitos  tormentos  ,   para 
que  hum  temor  venceíTe  a  outro  ,  e  tivcíTcm  entendido, 
que  naõ   lhe  ficava  outro  c.iminho  livre  da  morte  ,   mais 
que  o  da  vitoria.    Ao  meímo  tempo  fervia  em  Portugal  a 
noíla  Corte  em  apparatos  de  guerra.   Rezolveo-fe  no  Con- 
felho    de  Eftadn  ,    que  foífe  íoccorrer  Mazagaõ  hum   tal 
poder,   qne  naõ  tiveííc  reziftencia.    Mandarão  ahftar  vin- 

te mil  homens,  e  com  brioía  promptidaõ  corriaõ  velhos, 
c  moços,  competindo  a  qual  primeiro  havia  de  dar  o  no- 

me  a  guerra  taõ  fanta.    O  Cardeal  Infante,    Dom  Henri- 
que fe  oífí?eceo  a  hir  a  efta  glo<k>fa  facçaõ  ,   naõ  duvi- 

dando trocar  a   purpura   pelo  arnez  ,    em  ferviço  do  feu 
Rey  contra  os  inimigos  da  Fe:  ;   Mas  a  Rainha  Dona  Ca- 
tharina  ,  R.  gente  do  Reyno,   lhe  naõ  aceitou ,   pcfto  que 

agra- 
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í>ia;o.  agradeceo,  aqoellc  generoío  oferecimento.  Foi  nomeado 

A,  e.  para  General  daempreza,  o  Duque  de  Bargança,  D.  Theo- 
dozio  ,  primeiro  do  nome  j  E  cm  cjuanto  fe  ajuftavaô  as  pre- 
paraçoens  fe  mandou  diante  hama  Armada  ,  em  que  entra- 

va o  famofo  Galeão  S.  Stbaftiaõ ,  que  jogava  trezentas  e  fe- 
centa  peça»  de  artelharia  groças ,  c  por  Capitão  Francifco 
Barreto  ,  qae  fora  G  >vernador  da  índia.  Levava  quatro  mil 
Toldados ,  e  grande  copia  de  muniçoens ,  e  vitualhas.  Conf- 
tando  aos  Mouros  defte  íbecorro,  e  de  outro  muito  mayor 
que  fe  prevenia  em  Portuga! ,  rezolverão  dar  o  ultimo  oííal- 
to  nefte  dia  ,  annodeijói.  metendo  todo  o  rcfto  de  íuat 
forças  com  determinada  rezoluçaõ  de  ganharem  a  Fortaleza 
a  todo  o  rifeo.  Receberão  o»  noffos  aquella  impetuofa  ioun» 
daçaõ  comeílupcnda  conílancia,  jà  peito  a  peito  ,  porque 
os  muros  ,  e  reparos  da  Fortaleza  eíravaõ  arraiados.  Com- 

batiaõ*fe  de  parte  a  parte,  com  armas  curtas ,  fazendo  o  fer- 
ro ,  e  o  fogo  juntamente  ,  crueliííimos  eftragoj.  Durou  fin- 
co horas  inteiras  a  fúria  da  batalha  ,  e  tantas  cíteve  a  fortu- 

na vacilante,  atèquc  voltando-fe  a  favor  dos  Portognezes 
lhe  deu  huma  das  mais  illuílres  vitorias,  de  quantas  a  fama 
celebra  j  Morrerão  dos  inimigos  mais  de  doas  mil ,  e  muito 
mais  f  jraõ  os  feridos ,  e  abi  azados ,  de  que  poucos  efeaparaõ 
depois. 

F   I   M 
«59*  <$5»  «SS»  «SSnSS»  «SS>*  «5*3»  •  «S5>  «Si»  «5J>  *55>«SS»  «5> 

PROTESTO 

E M  obfervancia  dos  Decretos  Apoítolicos  ,  em  nome do  Aothor ,  e  meu  ,  declaro,  que  as  pefloas  ,  que  vi- 
verão ,  e  morrerão  com  fama  de  íantidade  ,  e  os  mi- 

lagres ,  c  fucceíTos ,  que  excedem  as  forças  humanas ,  e  fe 

referem  nefte  livro,  íem  eftarem  aprovadas  pela  Sè  Apoí- 
tolica  ;  naõ  tem  mais  authoridade  ,  ou  certeza,  que  a  que 
lhe  daó  os  Authores  ,  que  primeiro  as  efereveraõ  ;  e  em 

tudo  me  fujeito  às  ácterminaçoens  da  S.  I,  R. 

Lourenço  jftftimano  da  Anntmáaçad, 

IN- 
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A 
yjBbade.  A  hum  de  Viílar  de  Frades  fuc- 

cedeu  hum  calo  maravilhofo  ;  pag.  1. 
S.  Abjolonio.  Mártir ,  pag.  376. 
Acclamaçaô.  A  delRey  D.  Diniz;  pag.  49  5. 
A  deJRey  D.  Afronto  IV.  pag.  63. 
A  delRey  D.  Joaõ  I.  pag.  S77. 
Outra  prodigiofa  do  melmo  Rey  ;  pag. 
574- 

A  do  Infante  D.Pedro  Condeftavel  de 
Portugal ,    Rey  de  Aragaõ  ,  e  Conde 
de  Barcelona,  p.  i44,eieg. 
A  terceira  delRey  D.  Joaõ  IV.  p.  170, 
eíeg. 

A  folemniílima  delRey  D.  Joaõ  V.  N.  S. 
.  pag.  1 2.  e  feg. 
Acçoens  memoráveis.  Pag.  76.80.1 27.1 1 5. 

J47. 168.  172.  175. 177. 307.  309.304. 
315.  437.  174.463.  502.611.623.629. 
582.657.590.265.624. 

Açúcar.  Em  que  terra  fe  acharão  as  canas 
do  açúcar ,  e  o  modo  com  que  fe  fabri- 
ca;pag.  140. 

$.  Adelfio  Biípo  ,  e  Mártir;  pag.  89. 
S.  Adrião ,  com  íua  Efpofa  Natália,  e  mais 
«  companheiros,  Martyres ,  onde  jazem 

ieus  corpos;  pag.  9  2.  e  íèg. 
D.  Ajfonfo  Henriques.  Rey  I.  de  Portugal, 

conquiíta  Leyr ia ;  pag.  2 1  o. 
Conquifta  Cezimbra  ,  derrota   ao  Rey 
de  Badajoz,  e  rende  o  Caftello  de  Pal- 

mela; pag.  316. 
D.  Ajfonfo  II.  Rey  de  Portugal ,  onde ,  e 

quando  nalceo;  pag.  676. 
Com  quem  caiou,  filhos  que  teve,  fuás 
conquiílas ,  acçoens ,  morte ,  e  fepultu 
ra  5j>ag.  5o 8.  e  feg. 

£>.  Ajfonfo  III.   Rey  de  Portugal.    Com 
quem  foi  cazado ,  filhos  que  teve  ,  feu 
caradher ,  luas  acçoens ,  morte ,  e  fe- 
pultura;pag.477.efeg. 

Conquiftou  a  Cidade  de  Faro  ;  pag.  524. 
V.  Ajfonfo IV.  Rey  de  Portugal.  Onde, 

e  quando  naiceo;  pag.  234. 
-Quando  foy  coroado  Rey,  pag.  63. 
-  Dá  confentimento   para    a    morte  de 

D.  Ignez  de  Caftro  ;  pag.  54. 
D.  Ajfonfo  V.  Rey  de  Portugal.  Em  que 

terra  nafceo  ,  de  quem  foi  filho,  e  p 

primeiro  a  quem  fe  deu  titule  de  Princi- 

pe,  pag.  1  o  1 .  o  que  ob.  ou  nabatalha  de Touro.  370-  . 

Livra  em  Africa  de  hum  grande  perigo  ; 

pag.  485. D.  Affonfo  Príncipe  de  Portugal 
 ,  filho 

delRey  D,  Joaõ  IL  onde,  quando,  ecom 

que  íolemnidade  íe  celebrarão 
 os  feus 

defpoíbrios,pag.
655. 

D.  Aifonfj ,  Principe  de  Portugal  j  filho 

delRey  D.  Joaõ  III.  e  D.  Catharina
  > 

quando  nafceo;  pag.  326. 

D.  Ajfonfo  ,  Infante  de  Portugal ,  filho  dei» 

Rey  D.  Manoel ,  onde ,  e  quando  naí* 
ceo;pag.  664.  « 

De  que  id?de  foy  Cardeal ,  e  mais  di- 

gnidades que  teve  ,  luas  virtuofas  ac- 
çoens ,    e  quando  morreo  ;  pag.  660» 

T>.  Ajfonfo ,  Infante  de  Portugal ,  filho  del- 
Rey D.  Affonío  III.  quando  nafceo; 

pag.  234. 
D.Afonfo  XI.  Rey  de  Caftella.  Quando 

te  celebrarão  os  feus  defpoforios  com  a 

Infanta  D.  Maria,filha  delRey  D.  AfFon* 
fo  IV.  de  Portugal;  pag.  5 1 3.  e  feg. 

D.  Ajfonfo  Conde  de  Cuijon,  filho  del- 
Rey D.  Henrique  de  Caftella  ,  quando 

fe  ajuftaraõ  os  ieus  defporios  com  a  Se* 
nhora  D.  Iiabel ,  filha  delRey  D.  Fer- nando de  Portugal;  pag.  490. 

V.  Ajfonfo  de  Caftro  ,  Jeluita  ,  onde  i  e 
quando  padeceo  martírio,  pag.  17. 

D.  Ajfonfo  de  Portugal ,  Bifpo  de  Évora , 

de  quem  foi  filho  ,  fuás  letras ,  e  quan- 
do morreu;  pag.  668. 

D.  Fr  Ajfonfo  de  Fortugal.Gmm  Meftre  dá 
Ordem  de  S.  Joaõ  ,  de  quem  foi  filho  , 
quando  morreu  ,  e  onde  jaz; pag.  368. 

D^Fr.  Afonfo  Pires,  primeiro  Provincial 

da  Oroem  da  Santiílima  Trindade  ,  Bií* 
po  de  Évora:  pag.  236. 

Afonfo  de  Albuquerque  entra  ,  e  arraza  as 
Cidades  de  Calicnt,  pag.  26.de  Oja;pag. 

80.  de  Brava,  pag.  30&  de  Malaca,  x  01. 

Naufrágio  ,  que  padeceo  ;  e  acçaõ  pie- doza,que  nelle  obrou;  pag.  307. 
Conquiíta  a  primeira  vez  a  Cidade  de 
Goa;pag3?i. 

Conquifta  fégundavez  a  Cidade  de  Or* 
Vvvv  muz; 
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muz,e  quando;  pag.  5*1 3. 
Recebe  com  grande  pompa  huma  Em- 
baxada  da  Períia;  pag.  534. 

Conquiíta    a  fortaleza    de  Beneílarii, 

pag.  55  o. 
Intenta  conquiftar  a  Cidade  de  Adem;fuc- 
ceíTos  que  teve,  edefpojos  que  tirou; 
pag.  554-efeg. 

Manda  matar  a  R  tês  Amet,valido  do  Rey 
de  Ormuz ,  na  prefença  do  mefmo  Rey; 
pag.  569.  e  feg. 

Entra  à  força  de  armas  a  Ilha  de  Saco- 
tora  com  geral  mortandade  de  feus  ha- 

bitadores ;  pag.  596.  e  íèg. 
Defcreve-fe  o  feu  paiz ,  e  a  lua  religião. 
Ibidem; 

Ajfonfo  PeJJoa.  Arraza  em  Malaca  huma 
Fortaleza ,  levantada  contra  os  Fortu- 
gezes;  pag.  1  o  1 .  e  feg. 

S.  Afrodifio.  Onde,    e  quando  padeceo 
martírio;  pag.  689. 

S.  Ágapes,  Virgem,  e  Mártir,  onde,  e 
quando  padeceo;  pag.  422. 

S.  Agapio  ,  Bifpo  de  Carthagena ,  onde 
foi  martirizado;  pag.  694. 

S  Agataõ,  Mártir,  onde  padeceo;  pag. 
264. 

D.  Agojiinho  Ribeiro  Cónego  fecular  da 
Congregação  do  Evangeliíra  ,  primeiro 
Bifpo  de  Angra ,  e  primeiro  Reytor  da 
Univerfidade  de  Coimbra ,  e  Bifpo  de 
Lamego ,  onde,  e  quando  faleceu;  pag. 
517. 

P.  Agojiinho  Lourenço ,  Jefuita,  fuás  com- 
poziçoens;  pag.  5 1  o. 

Fr.  Agojiinho  de  Santa  Maria ,  Agoítinho 
Deícalço  ,  que  livros  compoz;  pag.  5 61. 

Agojiinho  Nunes ;  defende  valerofamente 
em  Pernambuco  a  povoação  de  S.  Lou- 

renço; pag.  631. 
Albofeira.  Quem  aconquiílou  aos  Mou- 

ros;pag.477. 
Alcobaça,  Quando ,  e  por  quem  fe  fundou 

nefta  Villa  o  Real  Mofteiro  da  Ordem 
de  Cifter;  pag.  204. 

B.  Aldeberto ,  .Ciftercienfe  ,  quando  fale- 
ceu ,  e  onde  jaz  iepultado;  pag.  4^3. 

D.  Alexandre  ,  de  Bragança,  Inquilidof 
Geral,  Arcebifpo  de  Évora;  pag.  321. 

Pt  Alexandre  de  Gufmaô ,  Jefuita,  Livros , 
que  comno^;  de  que  idade  faleceu,  e 
com  que  opinião;  pag.  4?  r . 

L .  Aleixo  dd  Menezes,  Ayo  delRey  D.  Se- 
baítiaõ  ,  de  que  grande  idade  cafou , 
feu  caracther,  e  elogio;  pag.  226.  e  feg. 

ic  & 
Confelhos  difcretos,  que  deu  ao  mefmo 

Rey;  pag.  228. 
Algarve.  Quem  conquiíbou  a  mayorprrr- 

te  defte  Reyno,  e  íe  intitulou  Rey;oag„ 

o. br.  Álvaro  de  Córdova,  Dominico ,  na- 
tural de  Lisboa ,  quando  faleceu  ,  que 

Pontífice  o  beatificou ;pag.  297.  e  íeg. 
D.  Fr.  Álvaro  Paes, ou  àeS.  Payo.  Biipo  do 

Algarve,  que  livros  compoz  ,  onde  ,  e 
quando  falecco ,   e  com  que  coiniatS; 

Fr.  Álvaro  de  Cajlro ,  Trino,  irmão  de  D. 
Ignez  de  Caftro ,  lua  penitencia ,  e  on- 

de faleceu;  pag.  587. 

D.  Álvaro  de  Noronha,  Capitão  de  Aza- 
mor  conquiíta  a  Villa  de  TJmbre  ;  luas 
acçoens ,  efucceífos ,  que  teve  em  Afri- 

ca; pag.  604.  e  6o5. 
D.  Álvaro  âe  Portugal  (  chamado  o  fenhor 

D.  Álvaro)  lua  grande  afcendencia,edef- 
cendencia;  cargos,  e  eftimaçoens  que  te- 

ve ,  quando  faleceo  ?  e  onde  jaz;  pag. 

387. 
D.  Álvaro  Bazan  ,  Marquez  de  Santa 

Cruz ,  em  que  dia ,  e  anno  tomou  a 
Fortaleza  da  Ilha  Terceira;  pag.  4^9: 

D.  Álvaro  de  Viveiros ,  também  Caftelha- 
no  ,  no  mefmo  dia ,  leílenta  annos  de- 

pois no  tempo  da  Acclamaçaó  ,  entre- 
gou aos  Portuguezes  a  meíma  Foirtale-» 

za;pag.  ibidem. 
Álvaro  Valafco  ,  Dezembargador ,  lente 

de  Prima  de  leys ,  que  livros  compoz , 
e  onde  jaz,  pag.  639. 

S.  Amador ,  Eremita  ,  onde  viveo  ,  mor- 
reo ,  e  he  venerado,  vag.  5\f. 

Amato  Lujitano  ,  ahazjoaó  Rodrigues  de 
Caílello  branco ,  iníigne  Medico  ,  onde 
£oy  lente,e  fe  declarou  judeu,e  que  livros 
compoz;  pag.  135. 

Ambrozio  Nunes.  Onde  foy  lente  de  Medi- 
cina,  e  onde  morreo  Phizico  mòr;  pag. 

éo<?. 
America.  Da-fe  larga  noticia  defta  nova 

parte  do  Mundo,  do  feu  Clima,  edos 
coftumes  de  feus  habitadores  ,  do  qua 
produz  ,e  do  que  a  enriquece,  pag.  6^9. 
e  feg. 

Amoucos.  Como  fe  fazem  amoucos  os  ín- 
dios do  Oriente;  pag.  264. 

Arnpaza.Grande  Cidade  naCofta  da  Ethio- 
.  pia  Oriental,quãdo  foy  entrada  potMar- 
tim  Affonfo  de  Souza  ,  e  degolado  o  leu 
Rey  em    theatro  publico;  pag..  14?» A/idre 
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André  de  Albuquerque,  General  iníigne, 

feu  caradher,e  elogio jpag.97.99-e  feg. 
André  furtado  de  Mendoça.   Chamado  o 

Grani  Capitão  ,  entra  á  força  de  armas 
o  Reyno  de  JafanapataÓ ,   caftigo ,   e 
generolidade,que  obrou ;  pag.  1 66.  e  íeg. 
Acçoens  luas  heróicas ,  e  fantas;  quando 
morreo  com  acclamaçoens  de  valero- 
zo  ,  efanto;pag.  628.  eíèg.  4Óo.e  Ó18. 

André  de  Santiago  ,  Capitão  do  Forte  de 
Sena ,  quando  foy  morto  com  todo  o 
feu  prezidio   peles   Muzimbas  ;    pag. 
60 1 .  e  Íeg. 

Aufiloquia.  Nefta  Cidade  antiga  da  Luíi- 
tania  padeceo  martírio  S.  Iíidoro  ,  Biípo 
deC,aragoça;pag.  19. 

Amo.  Foy  memorável  em  Portugal  o  de 
1 536.  e  porque caufa;  pag.  io5. 

O  de  1559.  foy  fatal  para  Príncipes  t  e 
quantos  morrerão  nelle;  pag.  339.  e  feg. 

D.  Antão  Martins  de  Chaves ,  Biípo  do 
Porto  ,  o  que  obrou  em  conílantinopla , 
por  comiíTaõ  do  Pontífice  Eugénio  IV. 
pag.  24?. 

D.  Antão  de  Noronha.  Entra,  e  arraza  a 
forte  Cidade  de  Mangalor ,  e  quando. 

pag.  38. 
Aana  de  S.  Joze.   Sendo  Abbadeça  do 
Convento  de  Santa  Clara  de  Vinhaes , 
que cazo  fuecedeu  ;  pag.  $65. 

Anua  de  S.  "João.  Huma  das  primeiras  fun- 
dadoras da  Eíperança  de  Lisboa ,  que 

maravilhas  fuecederaó  naíua  morte  ,  e 
fepultura ;  pag.  218. 

S.  Antonina.  V.  M.  onde  naíceo ,  e  pade- 
ceo martirio ;  pag.  366. 

Antónia  da  Trindade ,  depois  defeguiros 
eítudos  na  Univerfidade  de  Coimbra  , 

.  foi  perfeita  Religioía  de  S.  Francifco  , 
e  onde ;  pag.  1 5 1 .  e  feg. 

'Antonja  dos  Prazeres  ,  de  que  idade  fale- ceo  ;  pag.  1 7. 
Autonia.  Donzella  Portugueza  ;  onde  mi- 

litou em  trajos  de  homem  ,  com  praça 
de  íoldado  ,   fobrefahindo    nas  occa- 
fioens  melhor  que    todos ;  pag.    540. 

5".  António  Mártir.  Em  que  Cidade  anti- 
ga de  Portugal  padeceo  martirio  com 

ieus  companheiros  ;  pag.  422. 
S.  António  âe  Lisboa.  < )uando ,  e  por  quem 

lhe  foy  dada  a  murça  dos  Cónegos  Re- 
gulares de  Santo  AgoíHnho  ;pag.  319. 

Quando  aíliftio  à  morte  de  lua  irmã  D. 

Maria  Martins  Taveira,  Religioía  e-m 
Lisboa  5  pag.  293. 
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Quando  ,  por  quem ,  e  com  que  foiem- 
nidade  íe  fez  em  Pádua  a  lua  primei- 

ra tresladaçaô  ;  pag.  5 84. 
Quando  íe  fez  a  lua  tresladaçaô  ultima  ; 

pag.  272. B.  Ir.  António  de  Santarém.  Sua  pátria  ,  e 
extremoía  rineza  que  fez  por  huma  Dou- 
zelía  com  quem  caiou,  e  morrendo eí- 
ta  profeííou  a  regra  de  S.  Franicifco ; 
maravilhas  que  obrou  ,  e  quando  fale- 

ceu ;  pag.  304.  e  feg. 
D.Fr.  António  do  Efpirito  farto  ,  primei- 

ro Bifpo  de  Angola  depois  da  Acclama- 
çaõ  ,  e  primeiro   da   lua  Religião  em 
Portugal ;  padece  naufrágio  na  viagem, 
onde,e  quando  mon  eo,excellentes  obras 

que  compoz ;  pag.  80. 
P.  António  Vieira.  Seu  nafeimento ,  bau- 

tifmo  ,  eloquência  ;  pag.  220. 
D.  António  Luiz  de  Menezes,  Conde  de 

Cantanh'.de,onde,e  quando  alcança  doe 
Caftelhanos  huma  glorioíiíTima  vitoria  ; 

pag.  96.6  feg. 
D.  António  Mendes ,  Bifpo  de  Elvas  ,  infi- 

gne  em  letras ,  e  virtudes ;  naô  aceitou 
outro  Biípado  mayor ,  que  lhe  foi  01- 
ferecido ;  quando  faltceo,  e  onde  jaz 
incorrupto  ;  pag.  62.  e  feg. 

D.  António  de  Noronha ,  Capitão   da  For- 
taleza de  Cananor ,  confegue  do  Camc- 

ri  huma  grande  vitoria,  pag.  1 09. 

Alcança  íobre  Surrate  huma  inligne  vi- 
toria jpag.  5 26. 

António  Barboza   Bacellar.    Poeta    iníi- 
gne  ,  obras  ,  que  compoz ,  fua  morte, 
eíepultura  ;  pag.  269. 

António  Moniz  Barreto  ;  Alcança  huma 
vitoria,   e  acçaõ  gloriofa    que   obrou 
fendo  Governador  da  índia  ;  pag.  j6. 
Antes  de  fer  Governador ,  havia  confe- 
guido  no  mefmo  dia ,  junto  a  Damaõ , 
duas  iiluílres   vitorias;  pag.  281. 

António  de  Saldanha.  Proezas  que  obrou 
na  índia,  e  naconquiíla  dei  unes;  ca- 

zo celebre ,  que  íuecedeo  com  o  feu  deí- 
pacho,  e  cazamento  ,  depois  de  ferja 
velho  ;  quando  morreo  ,  e  onde  jaz; 

pag.  222.  e feg. 
António  da  Silveira  de  Menezes ,  heroe  fa- 

mozo :  Entra,e  queima  as  Cidades  de  Su- 
rat ,  e  de  Reyner ,  e  quando  ;  pag.  1  5b. 
e  feg.  feu  raro  valorem  todas  as  acçoens 

militares  ,  principalmente  no  memorá- 
vel cerco  de  Dio  :  quando  morreo  5  íea 

elogio  jFraiiálcoI.  Rey  de  mnça  man- Vvvv  ii  dou 
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dou  pôr  o  feu  retrato  no  Palácio  Real  de 
Paris  entre  os  Varoens  mais  iníignes  em 
avir. as  \  pag.  585.  e  ieg. 

D.  Antoiio.  Infante  de  Portugal,  filho 
delRey  D.  João  III.  quando  naíceo  ,  e 
morreo ;  pdg.  418.6132. 

D.  António.  Infante  de  Portugal  ,  filho  del- 
Rey D.  Pedro  II.  quando  naíceo,  pag. 

453- 
Quando  ,  por  quem ,  e  com  quefolem- 
nidade  foi  bautizado;  pag.  634.  e  ieg. 

P.  António  de  Faria  ,  Da  congregação  do 
oratório ,  feu  caracther ,  e  elogio ;  pag. 
i3-.eíeg. 

António  de  Faria  ,  e  Souza.  Entra  à  força 
de  armas  a  Cidade  de  Nauday,  depois 
de  furiolb  combate  ,  e  a  queima,  e 
porque  motivo  ;  pag.  498.  e  Ieg. 

Antovio  Galvão  Varaõ  infigne ,  volta  da 
Jndiacheyo  de  triunfos,  e  acçoens  he- 

róicas ,  e  fe  retira  ao  Hofpital  de  Lis- 
boa, onde  vive,  e  morrre  em  fumma 

miieria  ,  e  quando  \  pag.  427.  e  ieg. 
António  Telles  da  Silva.  Defende  a  Bahia , 

que  os  Holandezes  intentavaõ  conquií- 
tar ,  os  quaes  fe  retiraô  depois  de  hum 
furiofo  combate  \  pag.  41 2.  e  ieg. 

S.  Apodemio.  Hum  dos  1 8.  companheiros 
de  Santa  Engracia ,  onde  padeceo  mar- 

tírio ;pag.  682. 
S.  Apolmúo.  Arcebifpo  de  Braga,  Varão 

Santiflimo  ,  e  doutiffímo ,  quando  mor- 
reo  ;  pag.  473. 

S,  Aprigio.  Biípo  de  Beja  ,  que  livros 
compoz,  e  quando  morreo  ;pag.  24. 

S.  Ajuila.  fua  pátria ,  e  quando  padeceo 
martírio  com  feus  companheiros ;  pag. 

494- 
S.  Aquileo.  Onde  ,  e  quando  padeceo  mar- 

tírio com  íeus  companheiros  ;  pag.  664. 
S.  Aquilina.  Onde ,  e  quando  padeceo  mar- 

tírio com  feus  companheiros  ;pag.  139. 
Aragão.  Quando  foi  jurado  folemnemen- 

te  Rey  deite  Reyno  ,  e  Conde  de  Bar- 
celona, o  Infante  D.  Pedro  Condeíta- 

vel  de  Portugal  ;  pag.  145". S.  Arcádio  ,Bifpo  de  Júlio  briga,  agora 
Bragança  ,  em  Portugal ,  e  difcipulo  de 
Santiago  ,  quando  padeceo  martirio  ? 
pag.  384. 

Arcarico.  Arcebifpo  de  Braga ,  convence 
a  Eli  pando,  Arcebifpo  de  Toledo,  de 
alguns  erros  contra  a  Fé  1  e  quando  mor- 

reo ;  pag.  583. 
«y.  Arcoscby  Biípo  de  Évora.  Onde,  e  quan~ 

/  C  E. 
do  padeceo  martírio  jpag.  427. 

S.AriJlobolo  Zcbedeo.  Pay  de  Santiago  ,  e 

de  S.  Joaò  Evangeiiíta  .  donde  foi  Bií- 
po, e  padeceo  martirio  na  Lulitauia; 

pag.  453. 
Armada.  Em  huma  poderoza  de  D.  Efte- 

vao  da  Gama ,  Governador  da  índia , 
fuccederaó  couias  dignas  de  memo- 

ria j  pag.  8.eíeg. 
Quando  fe  perdeo  a  de  que  era  General 
D.  Manoel  de  Menezes  ,  com  duas 
Nãos  da  índia  ;  pag.  81 .  e  ieg. 
A  de  FatecaÕ  deílruida  por  Sebaíliao 
Gonçalves  Tibao,  pag.  20T. 

A  do  Parlamento  da  Inglaterra,  quando 
lançou  ferro  na  barra  de  Lisboa  j  pag. 

479- 
Armas  de  Portugal.  Quando  fe  lhe  acre- 

centaraó  os  íète  Caftellos  ;  pag.  477. 
Amoldo  da  Rocha.  Hum  dos  primeiros 

fundadores  da  ordem  do  Templo  ,  637. 
Arrecife  de  Pernambuco.  Quando  foi  toma- 

do pelos  Holandezes ;  pag.  284. 
He    reílaurado  pela  Armada  Portugue- 
za ,  e  quando  fe   ajudarão  as  capitu- 
laçoens  com  os  Holandezes  ,  pag.  rói. 

Toma  poile  delle ,  e  das  Fortalezas ,  que 
poíTuhiaõ  os  Holandezes ,  Joaõ  Fernan- 

des Vieira,  e  quando ;  pag.  166. 
Entra  nelle  vencedor  o  Meftre  de  Cam- 

po General  Francifco  Barreto  de  Mene- 
zes ,  e  como  trata  ao  General ,  e  cabos 

Holandezes ;  pag.  171. 

Artelharia.  Quando  ,  e  por  quem  foi  in- ventada ;  pag.  7 1 . 

S.  Ataulfo.  Bifpo  de  Compoftella,  de  quem 
foi  filho,  quando  morreu,  e  onde  jaz  > 

pag.  646. Atoleiros.  Lugar  celebre  no  Alem-Tejo 
pela  primeira  vitoria ,  que  aqui  confe- 
guio  dos  Caftelhanos  D.  Nuno  Alvares 
Pereira,  e quando  ;  pag.  I77.efeg. 

Ave.  Maravilha  de  huma  no  Convento  de 
Villar  de  Frades  ;pag.  2. 

S.  Aurino.  Onde  padeceo  martirio  com* 
feus  companheiros  ;  pag.  264. 

Arouca.  (  Mofteiro  de )  Por  quem  foi  furt dado ;  pag.  44. 

Foy  Mofteiro  Duples  de  Frades  ,  e 
Freiras  da  Ordem  de  S.  Bento ;  depois 
paflou  a  fer  fó  de  Freiras  da  mefma 
Ordem  ,  e  quem  foi  fua  primeira  Ab- 
badeça.  lbidem,e  104. 

Depois  atè  o  prezente  he  de  Religiofas  de 

S.  Bernardo ;  pag.  45". 

Qiian< 
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Quando  houve  ncfte  Moíteiro  hum  grã- 
dt  incêndio;    pag.  322. 

Ârziiia.Yíç.  chiaria  pelo  Rey  de  Fez,  e 
gloriolamente  defendida   por  D.  JoaÓ 
Coutinho  ;  pag.  666.  e  ieg. 

B 
<T>  Açaim.  Por  quem  foi  dada  aos  Portu- 

guezesefta  Cidade ;  pag.  267. 
Intenta    o  Mogor  conquiítalla ,    e  fica 
vencido;  pag.  442. 

Seu  Capitão  Ruy  Lourenço  de  Távora  a 
defende  do  Bramaluco  ,  e  alcança  hum  a 
gloriofá  vitoria;  pag.  702. 

Bahia.  Defcripçaõ  delta  Cidade  ,  quando, 
e  por  quem  fe  lançarão  os  íeus  primeiros 
alicerces ;  pag.  53  8.  e  leg. 

Intentaó  os  Holandezes  conquiítalla  ,  e 
ieretirao,e  quando  ;pag.  412.  eíeg. 

Balea.  Huma  de  notável  grandeza  ,   que 
deu  à  coita  na  praya  de  Atouguia;  p.263. 

D.  Fr.  Bákbafar  Limpo.  Carmelita,  Aree- 
tt  bilpo  de  Braga ;  pag.  53  9. 
Fr.  Balthafar  Paes.  Trino  ,  varaõ  doutif- 

limo ;  pag.  442. 
P.  Balthafar  Telles  ,  Jefuita.  Livros ,  que 

compoz;  pag.  6)3. 
Bamla.  Abbade  Benedi&ino  ,  onde  jaz  fe- 

pultado  com  veneraçoens  defanto ;  pag. 

338. Barcelona.  Quando  foy  jurado  Conde  def- 
ta Cidade,  e  Rey  de  Aragão  ,  o  Infante 
D.  Pedro  Condeáavel  de  Portugal  \  pag. 
145. 

Quando  fe  celebrarão   nefta  Cidade  os 

-  deípozorios  delRey  D.  Diniz  com  a  Rai- 
nha Santa  Ilabel ;  pag.  248. 

V.  Bartholomeu da  Cofia.  Com  que  opinião 
faleceu  ;pag.  5 1 B. 

Bartholomeu  Monteiro.  Acçaõ  ,  que  obrou 

em  defença  de  Malaca ;  pag.  172. ° 
£>pr.  Bartholomeu  do  Pilar .Primeiro  Bifpo 
'  do  Grão  Pará  ;  pag.  389. 
P afilio  primeiro  Bilpo  do  Porto  ;  pag.  6?o. 
Bautifmo.  Quando  ,  e  com  que  nomes ,  fe 

fez  o  da  Princeza  da  Beira,  filha  dos  Prín- 
cipes   do    Brazil    ,  Nofíos    ienhores 

p.g.91. 
Quando  fe  fez  o  primeiro  em  Congo; 

pag.  558. Qiiando  o  receberão  cm  Lisboa  três  Em- 

baixadores delRey  da  Perl; a  ;  pag.  5"2i. S.  Batidelio  Mártir ;  pag.  65 1. 

ICE.  709 

P.  Bautifa  Cónego  fecularda  Congrega- 
ção de  S.Joaó  Lvangeliíta  ;  %(\  eíeg. 

Bençáos  nupcia.es.  Quando  ,  e  onde  as  re- 
ceberão os  Príncipes  do  Brazil,Noíios 

fenhores  ;  pag.   1  2*. 
Quando  as  receberão  em  Roma  o  Impe- 
.  rador  Federico ,  e  a  Imperatriz  D.  Leo- 

nor ,  Infanta  de  Portugal ;  pag.  418. 

Beatificação.  A  da  Rainha  S.  ilabel,  quan- 
do ,  e  por  quem  fe  fez  ;  pag.  627. 

A  da  Princeza,  S.  Joanna  quando  fe  fez  ; 

pag.  5Ó2. D.  Beatriz ,  filha  do  Infante  D.  Joaò  ,  quã- 
do  fe  celebrarão  os  léus  defpoforios  com 
o  Infante  D.  Fernando  ,  filho  delRey 

D.  Duarte;  pag.  578. 

D.  Beatriz  ,  Infante  de  Portugal,  filha  del- 
Rey  D.  Fernando  ,   onde  ,  e  quando 

naíceo  ;  pag.  553. 
Qiiando,  e  com  quem  fe  celebrarão  íeus 
defpoforios ,  que  fe  naõ  lograrão  ;  pag. 
489.  Foy  Rainha  de  Caítella.  Seu  elogio , 

pag-  *49- D.  Beatriz ,  Infanta  de  Portugal ,  filha 
delRey  D.  Manoel  j  quando  ,  e  com 
que  condiçoens  fe  ajuítou  o  leu  caza- 
mento  com  o  Duque  de  Saboya ;  pag, 513. 

Qiiando  faleceu }  pag.  59.  filhos  que  te- 
ve, ibidem. 

D.  Beatriz,  Infanta  de  Portugal,  filha 
delRey  D.  Joaó  III.  quando  naiceo  ; 

pag. 273. D.  Beatriz  de  Alencafire.  Duqueza  de  Bra- 
gança ;  paa.  y\.  eíeg. 

D.  Beatriz  da  Silveira ,  Baroneza  ,  cha- 
mada a  lenhora  Eímollèr ,  onde ,  e 

quando  morreu ;  21 5.  e  leg.  Suasgran* 
des  defpezas  ,  e  magnificas  dilpozi- 
çoensdo  feu  teítamento.  Ibidem. 

Beja.  Foy  feu  Bifpo  S.  Aprigio  ,  e  quando 
faleceu;  pag.  24. 

Também  o  foy  S.  Urfo  ,  e  quando  mor- 
reu; pag.  193. 

Quando  padecerão  martyrio  neíta  Cida- 
de os  Santos  Martyres  Vicente,  Oren- 

cio,  Viétor,  e  Aquilina;  pag.  139. 
Sendo  citiada   dos    Mouros,  aíoccorre 
o  Infante  D.  Sancho,  depois  Rey  I.  do 

nome ,  confeguindo  huma  illuítre  vito- 
ria ;  pag.  641. 

i5\  Benigno ,  Arcebifpo  de  Braga ,  quando 
faleceu;  pag.  170. 

JP.  Bento  Fernandes  ,  Jefuita  ,  inligne  ex- 
politor,  quando  morreu;  pag.  642. 

F.Ben- 
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P.  Bento  Pereira,  Jefuita ,  que  livros  com- 

poz  ;  pag.  709. 
Bento  Eremita  Portugnez  ,  onde  ,  e  quan- 

do faleceu  ;  pag.  3  14. 
Soror  Bercrgaria  ,  Abbadeça  do  Conven- 

to de  Santa  Clara  de  Vi!! a  de  Conde, 
casa  notável  que  fuccedeo  na  ína  elei- 

ção ;  pag.  232. 
D.  Berenguella  ,  ou  Berengaria  Infanta  de 

Portugal ,  Rainha  de  Dinamarca  ,  quan- 
do faleceo  ;  pag.  548.  e  leg. 

Bernardim  de  Souza  ,  d  -ftroe  hum  Regu- 
lo nas  Malucas  ;  pag.  5 18. 

Fr.  Bernardo  de  Brito  ,  Monge  Ciíter- 
cienfe  ,  Efcritor  famoíb ,  leu  Falecimen- 

to ,  e  Epitáfio  ;  pag.  $55. e  feg. 
B.  Bernardo  confeffor  ;  pag.  689. 
D.  Bernardo  Coutinho  Acçaõ  eítupenda  , 

que  obrou  na  prizaõ  delRey  de  Lamo  ; 

pag.  í&ii 
I).  Betaça.  De  quem  foy  filha,  cem  quem 

calou  ,  e  onde  jaz;   pag.  j55. 
Bolonha.  Deita  Univeríidade  ,  que  Portu- 

gnez foy  lente  ;  pag.    J72. 
S. Bonifácio  Bifpo  de  Cor  ia ,  pag.  5  8. 
Braga.  Deita  Cidade    quem  foy  o  pri- 
.  meiro  Bifpo;  pag.  680. 
Foy  pátria  das  nove  Irmans  ,  Santas  , 
Virgens,  e  Martyres  ,  filhas  de  Cal  cia, 
e  de  Lúcio  Cavo  Atilio ;  pag.  1 1 1 . 
Na  mefma  Cidade  nafceo  ,  e  padeceo 
martyrio  S.  Victor  ;  pag.  613. 
Também  os  Santos  Martyres  ,  Irmãos  , 
Torcato  ,  e  Cucufate  ,  e  Santa  Suzan- 
na  ,  irmã  de  S.  Victor ;  e  quando  ;  pag. 
Mó. 

Foy  pátria  de  Santa  Engracia  V.  e  M. 
onde  padeceo  martyrio,  e  jaz  o  feu 
corno  ;  pag.  532. 
Também  nafceo  na  mefma  Cidade  S. 
Matrona  Virgem;  pag. 452. 

Bragança.  Quem  foy  o  primeiro  Bifpo  , 
e  JVlartyr  deita  Cidade  ;  pag.  384. 

Quem  foy  o  primeiro  Duque  ,  e  a  pri- 
■   meria  Duqueza  deita  Cidade,  pag.  i<5?.. 
I  oy  pátria  dos  Santos  Martyres  Domi- 
cio  ,  Eparchio  ,  Pelagia  ,  Aquila  ,  e 
Theodofia  ;  pag.  494.  e  feg. 

D.  Branca ,  Infanta  de  Portugal ,  filha  dos 
Reys  D.  AfFonfTo  III.  è  D.  Brites, 
quando  nalceo  ;  pag.  361»  Foy  Abba- 

deça de  Lorvão  ,  e  deHuelgas. 
D.  1  r.  Braz  de  Barros  ,  Monge  de  S. 

J  ironymo  ,  Reformador  dos  Cónegos 
Regulares  de  Santa  Cruz.  de  Coimbra , 

ICE. 

e  primeiro  Bifpo  de  Leiria ;  pag.  5'37. 
D.  Braz  de  Ca  firo ,  Capitão  do  Nort*, foccorre  a  fortaleza  de  Dam  ao  contra  o 

poder  c!o  Mogor,que  fe  retira  com  gran- 
de perda;  pag  405. 

Brazil.  Quem  foi  o  feu  primeiro  Bifpo; 

pag.  338. 
D.  Brites  (  a  Senhora  )  rilha  de!Rey  D.  Pe- 

dro I.  e  de  D  Ignez  de  Caítro ,  leu  ca- 
zamento  ,  e  delcendencia  Real;  pag.  55. 

D.  Brites  ,  Infanta  de  Portugal ,  rilha  pri- 
mogénita dos  Reys  D.  Joaò  I.  e  D.  Fil- 

Jippa  ,  onde  ,  e  quando  morreo  ;  pag. 
696. 

Brites  de  Oliveira.  Quando  faleceu  com, 
opinião  de  Santa  ;  pag.  4 5. 

Soror  Brites  de  S.  JoaÕ  do  Convento  da 
Efperança  de  Villa  Viçoza  ;  pag.  329. 

Soror  Brites  de  S.  Prancifco.  I  un dadora , 
e  primeira  Abbadeça  do  Convento  de 
1\.  Senhora  dos  Poderes  de  Vialonga, 
termo  de  Lisboa  ;  pag.  467. 

Brites  Rodrigues.  De  que  idade  faleceo  ; pag  577-  ,    r 
S.  Brizida  ,    Virgem  ;  onde  fe  venera  a 

fua  cabeça  ;  pag.  192. 
Bulia  Unigenitus  do  lummo  PontificeQerrh 

XI.  quando  foy  acceita  com  juramento 
pela  Univerfidade  de  Coimbra  j  pag. 
c7. 

Qilandares.  Que  gente  feja ,  e  fua  rigoro- fa  vida;  pag.  266. 

Calcia.  Foy  mãv  das  nove  irmans  Portu- 
guezas,  nafeidas  de  hum  parto,  pag.  1 1  í. 

S.  Calidonio.  Bifpo  de  Braga;  pag.  i5i.  \ 
Canas  de  açúcar.  Vide  Açúcar. 

Canonização.  A  de  S.  Rofendo ,  foy  a  pri- 
meira dos  Confeííores  da  Hefpanha,  que 

fe  fez  conforme  as  ultimas  detrimina- 
çoens  Apoítolicas;  pag.  368. 

A  de  S.  Theotonio,  onde,  quando,  e 
por  quem  foy  feita ;  pag.  293. 

Capella  Real.  Quando  ,  e  por  quem  foy 
fundada  a  dos  Paços  de  Lisboa,  pag.  69. 

CapellaoMór.  Quem  foy  o  primeiro,  q'Je 
teve  eíta  dignidade  em  Portugal;  p.  476* 

S.  Capracio.  Onde  padeceo  marticío,  p^g* 
264. 

Cardeaes.  D.Jayme,  filho  dos  Infantes  D. 
Pedro  ,  eD.  llábel ,  quando  ,por  qnem , 
e  com  que  titulo ,  foy  creado  Cardeal j 
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pag.  312.  Quando,  e  onde  faleceo;  pag. 
627.  e  íeg. 

D.  Affonío  Infante  de  Portugal  filho  dos 
Reys  D.Manoel,e  D.  Maria,  quando,  por 
quem  ,  e  com  que  títulos  ,  e  dequeida- 
de  foycreado  Cardeal ;  pag.  660. 

D.  Henrique  Infante    de  Portugal ,   por 
-  quem,  e  com  que  titulo  foy  creado 
Cardeal ;  pag.  107. 

D.  Joaó  Efteves  da  Azambuja  ,  por 
quem ,  e   com  que  titulo  foy  creado 

•  Cardeal  ,  que  mais  dignidades  teve , 
e  quando  faleceu;  pag.  1 43. 

•Luis  de  Souia ,  Arcebilpo  de  Lisboa,  por 
quem  foy  creado  Cardeal  ,  e  quando 

•  faleceu  ;  pag.  32. 
Agapito  Colona.  Bilpo  de  Lisboa  ,  e  Car- 
r  deal ;  pag,  541 . 
Me  (ire    Gil  ,    Portuguez  ,     Cónego   de 
-  Vifeu  ,  e  Cardeal ;  pag.  509. 

D.  Carlos.  Infante  de  Portugal ,  filho  del- 
•  Rey  D.  Manoel ,  quando  nafceo,p.293. 
Quando  morreu;  pag.  627. 

D.Carlos.  Infante  de  Portugal,  filho  del- 
Rey  D.  Joaó  V.  N.  S.  quando  faleceo  , 

Carlos  V.  Emperador,  quando  fe  celebra- 
rão os  feus  defpolbrios  com  a  Infante  D. 

-  It  abei ,  filha  del-Rey  D.  Manoel ;  pag. 
131. 

Carlos.  ArchiduquedeAuílria  ,depoisIm- 
perador  VI.  de  Alemanha,  quando,  e 
porque  motivo  veyo  a  Lisboa ,  e  com 
que  pompa  ,  e  mageftade  foy  recebido, 
e  tratado  ;  pag:  41 9.  e  íeg. 

S.  Carlos  Borromcu.  Cardeal ,  e  Protector 
de  Portugal  perfuade  ao  Cardeal  Rey  D. 

Henrique  a  naõ  caiar",  como  intentava; 
pag.  189. 

S.  Cada.  Mártir ;  pag.  121. 
S,  Cartilipo.  Aonde  ,  e  quando  padeceo 

martírio  com  feus  companheiros;  p.  689. 
S.  Catharina.  Qriem  foy  a  fundadora  da 

fua  Parrochial  de  Lisboa ;  pag.  253. 
D. Catharina.  Rainha  de  Portugal ,  quan- 

do nalceo;  pag.  9  5. 
Suas  virtudes ,  acçoens  heróicas ,  funda- 
çoens ,  ditos ,  morte ,  e  íepultura  ,  on- 

de , e  quando  ;  pag.  2Í3 .  e  íeg. 
D.  Catharina.  Infante  de  Portugal  ,  com 

que  demonítraçoens  feítivas  íe  celebrou 
o  leu  caíamento  com  Carlos  II.  Rey  da 
Grão  Bretanha  ,  e  quando  partio  para 

•  Inglaterra ;  pag.  664.  e  feg. 
T>.  Catharina,  Duqueza  de  Bragança,  qua- 

do  nalceo:  pag.  113. 

ICE.  7ti 
Quando  a  vifitou  EIRey  D.  Filippe  II» 
de  Caftella ;  pag.  3  56.  e  feg. 

V.  Catharina  da  Coixeiçaô.  Carmelita  Def- 
calça  ,  pag.  3 1 3.  e  feq. 

Caf amentos  reaes.  Pag.  6>  7o.  74. 139.1 84. 
203.218.13   .  55 1.  645.  674. 

S.  CaJJiano.  Onde,  e  quando  padeceu  mar- tírio; pag.  682. 
Cafi/s  memoráveis.  Pag.  2.  3.  8.  10.  u.  2  3. 

30.  31.  33.  £8.78.  80.94.  88. 107.  nt» 
119.  127.  144. 1 58. 164. 182.  184.218. 

222.  232.  243.298.  304.  31 5".  327.  343. 
365.  371.  372.  397.  398. 438-  449-  4*  ■ 
463525.  590.  592,  602.  6 1 1.  645.  607. 
65y.  557.528. 

Caftellos.  Quem  fundou  os  de  Thomar , 
Pombal  ,  Almourol  ,  Idanha,  e  Mon- fantc ;  pag.  637. 

S.Celerino.  Mártir ,  pâç.  2o5.  • 
Cetro.  O  del-Rey  D.  joao  I.  de  Caftellaf 

em  que  batalha  lhe  foy  tomado  ,  e  aon- 
de fe  guarda;  pag.  171. 

Cezimbra.  Por  quem  foy  conquiftada  aos 
Mouros ;  pag.  316. 

Cheias.  Quando  foraó  collocados  no  Con- 
vento deite  íitio  os  Corpos  dos  Santos 

Mártires  Felis,AdriaÓ,Natalia,efeus  com- 
panheiros; pag.  93.  e  íeg. 

S.  Cri/pulo  ,  e  Keftituto.  Aonde  padece- 
rão martirio ;  pag.  613. 

Chrifto  Crucificado.  Prodígio  em  huma  fua 
Imagem  ;  e  quando  ,  pag.  28. 
Como  appareceo  a  que  fe  venera  no 
Convento  do  Salvador  de  Lisboa ;  pag. 144. 

Milagres  prodigiofos  de  outra  Imagem 
no  Convento  de  Santa  Mónica  deGoa  ; 

pag.  233.  1 52. 
Como ,  e  quando  fuec^deo  outro  mara- 
vilhofo ;  pag.  607. 

D.  Chrijlovaó  da  Gama.  Confegue  três  vi- 
torias; pag.  199.  543.  589. 

Chrijlovaó  Barrof>.  Talento  f  e  cargos  que 
teve,e  grande  idade  de  que  morrea  ,  pag. 
614- 

Chrijlovaó  de  Brtto.  Comandante  de  huma 
Armada  no  Malavar  ,  depois  de  deílioir 
a  inimiga  morreu  vitoriolb ;  pag.  331. 

Chrijlovaó  Juzarte.  Soccorre  a  Fortaleza 
de  Calicut ,  obrando  com  poucos  com- 

panheiros proezas  eílupendas ;  pag.491, 
Chrijlovaó  Gil ,  Jefuita.  Suas  grandes  vir- 

tudes ,  letras  ,  e  compofiçoens  ;  onde  , 
e  quando  faleceu ;  pag.  56. 

$.  Cizilio.  Portuguez ,  onde  padeceu  mar- tyrío 
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tino  com  feus  companheiros ;  pag.  193. 

S.  Claudiano.  Sua  pátria ,  virtudes  ,  mor- 
te ,  e  íepultura  ;  pag.  39  5. 

Cochim.  V  oy  a  primeira  Fortaleza ,  que  os 
Portuguezes  tiveraõ  na  índia ;  pag.  3  9. 

Foy  Cidade  Epifcopal ,  lua  deícripçaõ  ; 
pag.  40. 
Quando  foy  acometida  pelos  Naires  ,  e 
defendida  pelos  Portuguezes  ;  pag.  2  64. 

Duas  vezes  a  defendeo  Duarte  Pacheco 

do  grande  poder  do  C,amori,  pag,  468. 
e5o6. 

Quando  foy  tomada  pelos  Holandezes ; 
Pag-39- 

Coimbra.  Quando  ,  e  por  quem  foy  con- 
quiftada  aos  Mouros ;  pag.  492. 

Quando  foy  acclamado  neita  Cidade  Rey 
de  Portugal  o  Meftre  de  Aviz  D.  Joaõ  I, 

pag.  577. 
Quem  foy  o  primeiro  fundador  da  fua 
Univerfidade  j   pag.  48. 
Quem  o  feu  primeiro  Reytor  na  íuafe- 
gunda  fundação ;  pag.  5 17. 

Com  que  pompa  ,  e  mageftade  foy  nef- 
ta  Cidade  coroada  Rainha  D.  Tgnez 
de  Caftro  ,  muitos  annos  depois  de  fe- 
pultada ,  e  quando ;  pag.  676. 

Collegio.  O  Real  da  Companhia  de  JESU 
de  Coimbra  (  o  primeiro ,  que  a  Compa- 

nhia teve  no  Mundo)  quem  o  fundou, 
e  dotou,  quantas  Glaíles,  e  Cadeiras  temi 

pag.  62  5. 
Quem  foy  o  primeiroNoviçp,que  teve  ef- 
te  Collegio  ;  pag.  360. 
Quem  fundou  o  famozo  Collegio  da 
Companhia  da  Cidade  de  Garthagena  ; 
pag.  499. 

Quem  acabou  os  de  Medina  ,  e  Placen- 
cia  da  mefma  Companhia;  ibidem. 

O  dos  Orfaõs  de  Lisboa  quem  o  fundou ; 
pag.  2^4. 
O  dos  Irlandezes  em  Lisboa ,  por  quem 
foy  fundado  ;  pag.  355. 

O  de  Santa  Catharina  da  Cidade  de  Of- 
ma  ,  quem  o  fundou  ;  pag.  313. 

O  dos  Trinitarios  Deícalços  de  Salaman- 
ca, quem  o  edificou ;  pag.  216. 

O  dos  Irlandezes  em  Alcalà  ,  e  hum  Hof- 
pital ,  e  hum  Convento  de  Religiofas 
Francifcanas  ;  pag.  215. 

O  de  S.  Bernardo  de  Coimbra  quem  o 
fundou  ;  pag.  187. 

O  dos  Meninos  do  Coro  deEvOra,  quem 
o  edificou  ;  pag.  1 87: 

S*  Comba.  Aonde  ,  quando ,  e  por  quem 

ICE. 
foy  morta  com  as  ruas  fubditas  ,  fendo 
Abbadeça  de  hum  Convento ,  junto  a 
Lamego  i  pag.  297. 

Cometa  ,  notável  ;  pag.  55, 
Foy  fatal  o  que  appareceo  no  anno  de 
i58o.  e  curiola  a  interpretação  queíe 
lhe  deo  3  pag.  474.  e  leg. 

Conceição  (  A  Senhora  da)  quando  foy  jut 
rada  Protectora  de  Portugal  por  Li  Rey 
D.  Joaõ  IV.e  pelos  três  Lítados  do  Rey- 
no  ;  pag.  5o5.efeg. 

Qual  foy  a  primeira  Igreja  ,  que  fe  eri- 
gio  em  Heipanha  com  efte  titulo,. e 
quem  o  primeiro,  que  mandou  rezar 
deftemyfterio  ;  ibidem. 

Concilio  Eliberitano.  Que  Bifpo  Portuguez 
aíliftionelle;  pag.  47. 

Concilio  Toledano  VI.  que  Bifpo  de  Portu- 
gal affiftionelle;  pag.  58, 

Concilio  Trmdentino.  Afliftio  nelle  Fr.Fran- 
ciícd  Foreiro ,  Dominico  ;  pag.  69. 

Congo.  Quem  foy  o  primeiro  ,  que  fe  bau- 
tizou  nefte  Reyno  ,  e  por  quem  foy  ad- 
miniftrado  efte  Sacramento  ,  e  quando^ 

pag.  558. Cónegos  Seculares  da  Congregação  de  S. 
Joaõ  Evangelifta  ,  os  primeiros  MiíIIo* 
narios  do  Reyno  de  Congo  ;  pag.  558. 

Qyando  ,  e  porque  fe  lhe  deo  poíle  do 
<  ollegio  ,  eHoípital  de  Santo  Eloy  de 
Lisboa  -.,  pag.  674.  eleg.  Quem  foy  hum* 
de  feus  primeiros  fundadores;  pag.  464. 

Conjuração.  Del'cobre-fe  hum  a  contra  o Meftre  de  Aviz  ,  D.  Joaõ ;  pag.  58. 
D.  Confiança  ,  filha  dos  Reys  D.  Diniz  ,  e 
Santa  Ifabel :  onde  ,  e  quando  naíceo.27.' 

D.  Confiança  Infante  de  Aragão  ,  onde ,  e 

quando"  fe  celebrarão  feus  defpoíbrios com  o  Infante  D.Pedro,  depoisRey  I.  do 
nome  ;  pag.  a « 4. 

D.  Confiança  ,  primeira  Duqueza  de  Bra- 
gança luas  virtudes  ,  fanta  morte,  e 

Íepultura ,  pas?.  162. 
Fr.  Confiantino  áe  Chrifio  ,  Principe  âejz.- 

fanapatao  ,  Religiolo  de  S.  Francifco  j 
pag.  295  i 

z>.  Cmifiantino  de  Bragança  conquiftà  com 
felcidade  a  Cidade  de  Damaõ;pag.  1 98. 

Confiantino  âeSd  ,  e  Noronha  ,  Governa- 
dor de  Ceilão  ,  hoftilidades  grandes ,  que 

fez  no  patz  inimigo^  pag  609. 

Contratos  de  matrimónios  Reaes;  pag.  72.' 214. 513. 

Con.ventos.  O  Real  de  Alcobaça  ,  da  Ordem 

de  Ciíler ,  quando ,   por  quem ,  e  por- 

qv.5 
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que  motivo  foy  íbfldadc ;  pag.  204. 

Ode  Lorvão  ,  qlieái  o  fundou;  pag.  603. 
GdeCeiça  da  tnefma  Ordem  ;  pag.  198. 
O  de  Celías  junto  a  Coimbra  de  Religio- 

fas de  l  iíter ,  quem  foy  lua  fundadora  ; 
vag  440 

OdeQdivellaS,  de  Religiofasda  mefma 
Ordem  ,  quem  o  fundou  ;  pag  3^2. 

O  de  Arouca  também  de  Reílgiofas  de 
Ciíter,  quem  foraõ  feus  fundadores  5 
pag.  44. 

O  de  S.  Bento  de  Évora  de  Religiofasda 
meima  Ordem,  quem  foy  fua  fundadora: 
pag.  481.  He  o  primeiro  de  Religiofas 
de  Ciíter  em  Heipanha  ;  pag.  481. 
OdeS.  Martinho  de  Dume,  da  Ordem 
de  S  Bento  ,  quem  o  fundou ,  pag.  476. 

O  de  Cella  nova  em  Galiza  da  meima  Or- 
dem por  quem  foy  fundado  ;  pag  367. 

O  de  S.  Martinho  de  Lievana  nas  Aftu- 
rias,  da  meima  Ordem,  quem  o  fun- 

dou ;  pag  633. 
O  Real  Convento  de  Thomar  da  Ordem 

de  Chriíto,fua  fundação; pag  368.  e  ieg. 
O  de  Religiclbs  Monachaes  da  mefma 
Ordem  junto  a  Lisboa  quem  o  fundou, 
pag  444. 

O  da  Ordem  da  Santiflima  Trindade  da 

Cidade  de  Badajoz  por  quem  foy  funda- 
do ;  pag  576. 

O  da  meima  Ordem  em  Segóvia,  quem 
o  fundou  ;  pag.  523. 

O  de  Noffa  Senhora  do  Efpinheiro  junto 
à  Cidade  de  Evora,de  Religiofos  deS.His- 
ronimo.  Quemoerigio  ;  pag  3  58. 

O  das  Berlengas ,  hoje  Valbemfeito ,  da 
mefma  Ordem  ,  quem  o  fundou  j  pag. 

"  404.  O  de  Penhalonga  ,  e  o  de  Mato  da 
meima  Ordem;  pag.25". Hum  de  S.  Hieronymo  em  Roma  ;  T44. 

Outro  de  Valparaizoem  Caítella,  da  mei- 
ma Ordem  ;  pag.  2  5. 

Qiiem  fundou  o  Convento  de  S.  Domin- 
gos de  Elvas ,  e  augmentou  o  de  Lisboa 

da  mefma  Ordem;  pag  47b. 
O  do  Sacramento  de  Religiofas  de  S.  Do- 

mingos junto  a  Lisboa,  por  quem  foi 
fundado  ;pag.  55* 

O  de  N.  Senhora  do  Tojal  de  Vifeu  ,  de 
Religiofas  da  mefma  Ordem ,  quem  o 
fundou  ;pag  5 11. 
O  de  Religiofos  de  S.  Domingos  de  Al- 

mada ;  pag  69.  e  120. 
ORecoleto  de  Religiofos  da  mefma  Or- 

dem na  Villa  de  Aranda  em  Caítella ; 
pag.  3 13. 

CE.  7t% 
O  do  Salvador  de  Lisboa  de  Religiofas 
da  mefma  Ordc  m  ;  pag.  144. 

O  de  ReMgiofas  de  S.  Francilco  de  Àlcaláj 

pag.  21  5. O  de  Santa  Clara  de  EvoreUpâg.3  58. 
Ode  S  Clara  de  Santarém  ;  pag  47  8. 
OdeS  Mónica  de  Lisboa  ;  pag.  16. 
O  de  Religiofas  de  S.  Francilco  de  Barro, 
Bifpado  de  Lamego  ;  pag.  23 
OdeS  Martha de  Lisboa;  pag  224. 
O  de  S.  Apolónia  da  meima  Cidade;  2  2  5. 
Ode  Religiofas  de  S  Francilco  deVia^ 
longa ;  pag.  467. 

O  do  Salvador  de  Évora ;  pag  47?. 

O  de  Carmelitas  Deícalças  da  meima  Ci- dade ;  pag  443. 

O  de  Corpus  Chriíti  de  Carmelitas  Def- 
calç  os  de  Lisboa  ;  pag.  $5$. 

O  de  Religioías  da  primeira  regra  de  S. 
Francilco  da  Cidade  de  Faro  ;  pag  253. 

O  de  Marvilla  ,  junto  a  Lisboa  de  Reli- 
giofas de  S.  Brizida  ;  pag  467. 

O  de  Santo  António  de  Villa  Cova  \6St. 

Os  de  Agoftiuhos  ,  e  Agoítinhas  Deícal- 
ças ,  junto  a  Lisboa  ;  pag  3  5  5. 

Os  de  S.  Domingos  de  Santarém  ,  e  Por* 
to  ;  pag  3  1. 

O  da  Serra  da  Arrábida  ;  pag  20. 
O  de  Côz  de  Religiofas  de  S  Bernardo ; 

pag  187. O  da  Congregação  do  Oratório  de  Eítre- 
moz;  pag.  90. 

O  de  S  Francilco  de  Évora  da  Provinda 
da  Piedade;  ibidem. 

O  de  S.  Francilco  de  Lisboa  ;  pag.  31. 
O  infigne  da  Natividade,  e  S  Jozé  de 

Carmelitas  Defcalças  em  Madrid    21 5". Os  de  Alcalà  ,  e  da  Villa  de  Yepes  em 
Caítella  das  mefmas  Religiofas. pag  2  6. 

Coroas.  As  de  ferro,  e  ouro  ,  quando,  e 
com  que  folemnidade  as  receberão  em 
Roma  os  Imperadores  Federico  ,  e  Leo- 

nor, Infante  de  Portugal;  pag.  419.  e 

469. Cruz  (  Santa )  Prodígio  maravilhozo ,  que 
fe  vio  em  huma  de  Goa,  pag.  3  27. 

S.  Cucttfate.  Sua  pátria  ,  e  martirio  ;  pag. 
616. 

D 
2)  EdicaçaÕ.  A  da  Igreja  de  S.Francifco  de 

Alenquer  ,  quando  fe  fez ;  prodígios 
maravilhofos,  que  fuccederaõ  neíta  caza  ; 
pag.3i6.efeg 

Xxxx  De/w 
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Dejafio.  Notável  o  de  dous  Cavalheiros ; 

pag.  8. Ode   i).  Pedro  de  Menezes  em  Ceuta ; 

•   pag   64x. 
Hum  entre  feras  ;  pag.  211. 
Defpôforios  Reaes,    pag.  76.    20 5.  214. 

24.8.  289.  489.490.  5 13.  f. ,4.578.  655. 
Diftames.  Memoráveis  ,    e  catholicos    os 

que  ohíervavajoaó  da  Silva,  Regedor 
das  jyíiiças  ;    p;?g.  579.  eieg. 

Diíios.Vàg.  8.  ,  1.  24.  48.49.  6  r.  6j.  1 17. 
149.176.227   22^.236.240.253.  254. 
265.    277.  283.    2bó.  301.  304.   328. 
6A7-  348-  349-  364-  36*-392-  393-  394- 

404.  425.  4-6-  4^5" •  SíO-  $39-  5  40.  552. 555.5  .4.  565.  570.571.573.  57>.5to. 
582.  592.  i5.  63 r.  44. 

D.  Diniz.  Quando  fov  acclamado  Rey  de 
Portugal ,  e  que  oppoíiçaõ  teve ;  pag. 

495." 
Gude  ,  e  quando  fe  defpofou  com  a  Rai- 

nha S.  Hábil ,  pag.  24  . 
Foy  chamado  o  Lavrador ,  e  o  Pay  da  Pá- 

tria ,  e  porque  5  pag.  48. 49. 
Fundou  a  CapellaReal  nos  Paços  da  Al- 

cáçova de  Lisboa  ,  e  quando  ;  pag.  69. 
Fundou  ,  e  dotou  a  Real  Ordem  Militar 
de  Chriíto  ,e  quando ;  pag.  448. 
Eximio  a  Ordem  de  Santiago  de  Por- 

tugal da  de  Caftella ;   pag.  49. 
Fundou  ,  e  dotou  o  Real  Convento  de 

Odivelas  ,  e  quando,  e  com  que  folemni- 
dade  lhe  lançou  a  primeira  pedra;  352. 

Fundou  a  Univerfidade  de  Coimbra ,  e 
quando  ;  pag.  24S.  e  íeg. 

1  oy  hum  dos  primeiros  compofitores 
de  veriòs  em  Hefpanha ,  pag.  5o. 

Que  terras  adquiri  o  para  a  Coroa  ,  Ci- 
dades ,  e  Villas  que  reformou,  e  edificou 

de  novo,  acçoens  heróicas  que  obrou, 
feu  elogio ,  quando  morreo  ,  e  aonde  jaz 
fepultado  j  pag.  4S.  e  íeg 

D.  Diniz,  Infante  de  Portugal ,  filho  dos 
Reys  D.  Alibní  o  1 V.  e  D.  Beatriz,  quan- 

do ,  e  onde  naíceo  ;   pag.  79. 
D.  Diniz,  Infante  de  Portugal ,  filho  dos 

Reys  D.  Joaó  III.  e  D.  Catharina  ,  quan- 
do naíceo  ;  pag.  682.  Onde  ,  aquando 

morreo  ;  pag.  17. 
D.  Diniz,  Filho  dos  Reys  D.  Pedro  I.  e  D. 
Ignez  de  Caftro.  Com  quem  cafou , 
e  onde  jaz  fepultado ;  pag.  54.  e  feg. 

Diniz  de  Mello  de  C a/lro,  I.  Conde  das 
Galvèas  ,  portos  que  occupou,vezesque 
pelejou ,  feridas  que  recebeo ,  de  que 
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idade  morreo,  e  onde  jaz  fepultado ; 

pag.  11 9. 
D.  jSíoíw  .  iilho  do  Infante  D.Joaõ,  e  neto 

dos  ReysDJoaÕl.e  deD.l  ilippa;quando 
morreo  ;  pag.  35. 

D.Diogo  de  Souza,  Arcebifpo  de  Évora  , 
íeu  Cara&her ,  e  eiogio,pag.  145. 

Diogo  da  Azambuja,  Vareloio  Capitão  , 

quando  ,  e  em  quantos  dias  funda  a  For- taleza da  Mina  ;  pag.  133. 

Diogo  Lopes  tacheco ,  Valido  delRey  D. 
Aftbnío  IV. e  hum  dos  que  derao  a  mor- 

te a  D.  Ignez  de  Caftro,  e  como,pag.  52. 
Diogo  Lopes  de  Siqueira.  Govemauor  da 

Índia,  fuás  emprezas,  e  acçoenj,  110 

mar  Roxo  ;  pag.  5y'í.  e  íeg. 
Diogo  Salema,  Procurador  de  Lisboa;  pro- 

teílo  que  fez  ao  Cardeal  Rey  D.  Plenri- 
que  ,  lbbre  a  nomeação  de  íucceílorao 
Reyno;  pag.  190. 

Diogo  Fernandes  tereira  ,  defcobre  a  Ilha 

deSocotorá;  pag.  5 9'). 
D.  Diogo  de  Gouvea,  Dom  Prior  de  Palme- 

la, letras ,  e  empregos  ,  que  teve ;  pag. 
55o. 

Doação  Real,  que  fez  ElRey  D.  João  V. 
N.  S.  ao  primeiro  Patriarca  de  Lisboa,  e 
a feusfuece flores;  pag.  549. 

Dobroens.  De  que  terra  le  tirava  o  ourofi- 
niffimo ,  de  que  fe  fabricavaó  os  do- 

broens, que  antigamente  íe  chamavaó Portuguezes ;  pag.  133. 

S.  Domicio.  Sua  pátria  ,  e  quando  padeceo 
martirio  com  feus  companheiros ,  494. 

S.  Domingos.  Milagre  prodigioío  ,  que 
obrou  em  hum  leu  devoto  ,  cativo  em 
terra  de  Mouros;  pag.  182. 

S.  Fr.  Domingos  Martins,  Abbade  de  Al- cobaça; pap.  T39. 

B.  Fr.  Domingos  do  Cuvo ;  pag.  182. 
S.  Donato.  Onde  padeceo  martirio  com 

feus  companheiros;  pag.  288. 
Donzella.  Huma  de  Santarém  põem  á  hum 

moço  huma  condição  notável ,  que  el- le  cumprio  i  pag.  304. 

D.  Duarte  (  o  íennor  )  filho  do  Infante  D. 
Duarte ,  e  neto  delRey  D.  Manoel , 
quando  nafceo  ;  pag.  5 2^. 

Ditar  te  de  Albuquerque ,  e  leu  irmaõ  Ma- 
thiasde  Albuquerque,  defendem  vale- 
rozamente  a  Fortaleza  do  Arrayal  em 
Pernambuco;  pag.  503. 

D.  Duarte  de  Menezes ,  Conde  de  Vian- 

na ,  he  morto  pelos  Mouros ,  por  de- 
fender, e  livrar  delles  a  ElRey  D.  Af- fonfo 
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•   fonfo  V.  em  hum  grande  perigo ,  486. 
Suas  proezas  ,  acçoens  ,  portos  ,  elogios  ; 
pag.  487.  488.  567. 

Duarte  de  Melo,  alcança  huma  illuftre  vi- 
toria íobre  Malaca  ,  pag.  4S3. 

Duarte  tacheco  Fereira  ,  horoe  famozo 
conlegue  dos  Francezes  huma  vitoria 
naval,  pag.  113. 

Alcança  do  C,amori,ReydeCalicut,  duas 
inftgnes  vitorias  ,  e  quando  ;  pag.  468.  e 
5oó. 

Ducado  de  Aveiro  Qyando,e  por  quem  foy 
íentenceado  efte  grande  Eftado  na  Rela- 

ção de  Lisboa  ;  pag  2  57. 

fiClipfe.  Notável  hum  do  Sol,  e  outro  tri- 
plicado da  Lua ;  pag  149. 

Outro  horroroío  da  Lua  ;  pag.  1 90. 
Outro  horrendo  do  Sol  ;pag.  5  3 1 

Egas  Moniz,Ayo  delReyD.Afronlo  Henri- 
ques ,  acçaõ  memorável,  que  obrou  com 

EIRey  de'  Leaõ  ,  quando  faleceo ,  e  onde jazfepultado ,  pag  656. 
Fr.  Egídio  da  Aprefentaçaõ  Eremita  de  S. 

Agoftinho ,  livros  que  compoz ,  e  quan- 
do morreo  i  pag  233. 

«5*.  Elias  ,  Portuguez  ,  onde  padeceo  mar- 
tírio com  dous  companheiros ;  pag  636. 

Embaxadas  magnificas.  Pag.  4 5. 360. 434. 

Elena  daCruz ,  Religiofa  de  S.  Francifco, 
com  que  opinião  faleceo  ;  pag  173. 

Enganaro  ,  fegundo  Conde  de  Flandes ,  de 
quem  foy  filho  ;  pag.  37. 

S.  Engracia ,  V.  e  M.  lua  pátria  ,  onde ,  e 
quando  padeceo  martirio  ,  e  jaz  fepulta- 
da;pag.  632. 

Invenção  dos  Corpos  da  mefma  Santa  ,  e 
de  feus  dezoito  Companheiros ,  e  quan- 

do ;  pag.  441. 
Quando  fuecedeo  em  Lisboa  na  Parochia 
da  mefma  Santa  o  facrilego  roubo  do 
SantiUImo  Sacramento;  pag.  103. 

Entrada  folemnijjima  ,  que  fizeraõ  em  Lis- 
boa os  fereniílimos  Reys  de  Portugal, 

com  os  fereniffimos  Príncipes  doBrazil, 
nofibsfenhores  ;  pag-  2  56.e  feg. 

A  que  fez  em  Lisboa  o  leu  primeiro  Pa- 
triarca ;pag.  262.  efeg. 

S. Engracia,  V.e  M.  íegunda  do  nome;5"56. 
Enterro  ,  com  que  pompa ,  e  mageftade  íe 
fezodeDonalgnezdeCaítro  natresla- 
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dação  do  feu  corpo  ;  pag.  677- 

S.Eparchio  ,  Mártir,  Portuguez  ;  pag  494. 
Epitacio  ,  primeiro  Biipo  de  Tuy ,  nomea- 

do por  S-  Pedro  de  Rates  ;  pag-  680. 
Epitáfios.  Pag.  10.  29.  32.  163    180.  286* 

360.  356.493.  499  683 
Eremita.  Qual  foy  o  primeiro  da  Chriítan- 

dade;pag.68i. 
S.  Ero  ,  Mártir;  pag  264. 
Efcravos  do  Santifiimo  Sacramento,  faõ  os 

Reys ,  e  Fidalgos  de  Portugal ,  e  porque 
motivo;  pag.  103. 

Efcolajlica  de  S.  Bento  ,  quantas  vezes  ca- 
zou ,  e  de  que  idade  faleceo  ;  pag.  208. 

S.  £/?É"ytíõ,AbbadeBenedidino;  pag  2  58. 
D.  Efievaõ  de  Almeida  ,  Portuguez ,  Bifpo 

de  Carthagena  ,  luas  virtudes  ,  e  funda- 
çoens,  morte,  jazigo,e  epitáfio;  pag.499. 

D.  Efievaõ  de  Ataíde ,  defende  valerofa- 
mente  a  Fortaleza  de  Moçambique;  529. 

D.  Efievaõ  da  Gama  ,  Governador  da  In^. 
dia,  acçoens  que  obrou  com  huma  pode* 
roía  Armada  ;  pag.  8.  e  feg. 

P.  Efievaõ  Fagundes  ,  Jefuita  ,  obras  ,  que 
compoz  ,  e  quando  faleceo ;  pag.  89- 

S.  Evento  ,  Mártir  ,  Portuguez ;  pag.  682. 
S.  Eufemia  V.  e  M.  huma  das  nove  irmans 

Bracharenfes  ;  pag  1 1 1 
S.  Eufrazio  ,  Bifpo ,  e  Mártir ;  pag.  92. 
S.  Evodio  y  Mártir ;  pag.  264. 
£.  Eufebio  ,  Portuguez ,  Monge  Camaldu- 

lenfe ,  onde  morreo  lantamente ,  e  onde 
jaz  fepultado  com  grande  veneração  ; 
pag.  2 19. efeg. 

S%  Eufebio ,  Mártir  ,  Portuguez;  pag.  390 
«5'.  Eufebio  ,  Mártir  ;  pag.  3  80. 
S.  Eufebio ,  Mártir ;  pag.  689. 

pAro  ( Cidade  de )  Quando ,  e  por  quem 
foy  conquiftada  aos  Mouros  eíta  Cidadej 

pag.  477-  524. Por  quem  foy  fimdado  nefta  Cidade  o 
Convento  de  Religiofas  de  S-  Francifco 

pag.  253. S.  Faufiino ,  Arcebifpo  de  Braga  ;pag  427. 
S.  Faufioy  Mártir  pag.  682. 
F^Ér/VoÉmperador,com  que  pompa  entra 

em  Roma  com  a  Emperatriz  D.  Leonor, 

Infante  de  Portugal  ■,  e  com  que  folemni- 
dade  recebem  a  Coroa  de  ferro,  e  as  ben- 
çaons  nupciaes ;  pag  418. 

Com  que  ceremonias ,  e  folemnidade  re- 
Xxxx  ij  çebern 
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ccbem  a  Coroa  de  ouro  ;  pag.  469. 

B.  Fcliciana  Virgem,  quando  moireo,e  on- 
de íe  guardao  as  luas-  relíquias  ;  pag.  209. 

F>.  bilippa.  Onde  ,  e  quando  ,  e  com  que 
iolemnidadelecelebraraó  as  luas  vodas 

com  EIRey  D  Joaó  I  de  Portugal;  203. 
D.  Filippa  ,  rilha  dos  Infantes  D-Pedro  ,  e 

D.  Iíabel  ,  luas  virtudes-,  morte ,  e  Sepul- 
tura ;  pag.  247 

D.  hi/ippa>  Infante  de  Portugal,  filha  dos 
Reys  D  Duai  te ,  e  D.  Leonor  ,  onde ,  e 
quando  morreo ;  pag-  5oo. 

D-  Filippe  ,  IL  de  Caftella,  e  I.  de  Portugal, 
foy  a  Viilaboim  vilitar  alenhora  D  Ca* 
tharina ,  Duqueza  de  Bragança  ;pag.  3  56* 

Onde  ,  e  quando    foy  juiado  Rey  pelos 
Trez  b  liados  de  Portugal;  pag  6$  5 

D.  lilippe  ,  II  de  Portugal ,  elll.  de  Caf- 
tella  ,  quando  nalceo  ;  pag  022. 

Quando  foy  jurado  Príncipe  herdeiro  de 
Portuga!  ;  pag.  90. 

Quanto  tempo  reinou,  onde,  e quando 
morreo  ,  e  qual  foy  o  teu  governo  ;  540. 

D  lilippe  ill.  de  Portugal ,  e  IV  de  Caftel- 
la,  onde  ,e  quando  nalceo  ;  pag  589. 

DJilippe,  Infante  de  Gaítella,  quando  foy 
jurado  Príncipe  de  Portugal  ,  depois  da 
morte  de  leu  Irmaò  D.  Diogo  ;  pag-  682. 

Filippe  o  Z?<w»,Duque  de  Borgonha,  e  Con- 
de de  Flandes  ,  quando  ,  e  com  que  ma- 

gnificência íe  celeNraraõ  os  léus  delpo- 
íorios  com  D  Ifabel, Infante  de  Portugal, 
filha  delRey  D Joaõ  I.  pag.  70. 

D-  Filippe ,  Príncipe  de  Portugal ,  filho  dos 
Reys  D.  João  III  e  D  Catharina  ,  onde, 
e  quando  nafceo ;  pag  5 1  o. 
Quando,  e  de  que  idade  morreo;  pag  69S. 

Fr  Filippe  oias,  Religiofo  de  S  Franciíco, 
infigne  Efcriturario,  e  Pregador ,  quando 
morreo  com  fama  deíantidade;pag  594. 

Filippe  de  Brito  Nicote.  Vice-Rey  do  Pe- 
gíi ;  fuás  proezas;  pag.  270  e  530. 

-Sua  morte  glorioia  pormeyo  do  martí- 
rio; pag  538. 

FiUppe  de  Oltveira,  Governador  de  Jafa- 
napataõ  alcança  trez  vitorias  diftintas, 
em  que  vence  ao  Rey  das  Carcas  ,  eapri- 
ziona  ao  PrincipedeRamancor;pag-238. 
Vence,  eaprizioBa  ao  Rey  dejafanapa- 
taó  com  lua  mulher ,  e  filho ;  pag.  i<)5. 

Feliciano  Oliva ,  famofoJurifconiulto,fun- 
dador  do  Convento  de  Tojal  de  Religio- 
fasde  S.  Domingos  ;pag.  5 2 1. 

S.  Feliz, ,  fetimo  Arcebiípo  de  Braga.  137. 
S.  Feliz  Mártir;  pag.  682. 

I  C  F. 
S.  Feliz ,  primeiro  Eremita  ân  Chríflanda- 

de,  onde,e  quando  deu  ièpultura  ao  Cor- 
po de  S.  Pedro  de  Rates;  pag  681. 

S  Feliz,  ,  onde,  e quando  padeceo  mar- 
tírio com  léus  companheiroj^pag.  61*4.- 

S  Feliz  ,  Mártir,  onde,  e quando  padeceo; 

pag.  380 S.  Feliz ,  Diácono  ,  Portuguez,  e  Mártir ; 

pag  466. 
D- Fernando  Rey  de  Portugal  com  quem  ca- 

zou  ;  pag.  6b  5". Aviíta-le  com  D.Henríque  II.  de  Caílella, 
no  meyo  doTejo  defronte  de  Santarém, 
para  ó  ajuíle  das  pazes;  pag.  473. 

D  Fernando  ,  Infante  de  Aragão  ,  onde ,  e 
quando  le  celebrarão  os  léus  delpoforios 
com  a  Infante  D.  Maria,  filha  do  Infante 
D.  Pedro  ,  depois  Rey  de  Portugal ;  20 5. 

Z>.  Fernando  ,  Infante  de  Portugal ,  Irmáo 
delRey  D.AfFonib  V.  aflalta  infelizmen- 

te a  Cidade  de  Tangere ,  e  quando;  123. 
í>-  Fernando ,  Infante  de  Portugal,  filho  dos 

Reys  D.  Sancho  I  e  Dona  Dulce ,  quan- 
do nalceo ;  pag.^04. 

Foy  Conde  de  Mandes  ,  por  fua  mulher ,' 
filha  do  Emperador  Balduíno  ;  Proezas 
que  obrou  na  guerra ;  onde  ,  e  quando 
morreo  ;  pag.  384  elég. 

D  Fernando  Aff^nfo  ,  Cavalleiro  da  Or- 
dem dos  Templários,  filho  illegitimo 

delRey  Dom  AffonfoIII.  de  Portugal", 
onde  jazlepultado  ;  pag.  478- 

D.  Fernando  o  Grande  ,  Rey  de  Hefpanha; 

conquifta  aos  Mouros  as  Cidades  de  Co^- 
imbra ,  Vizeu ,  e  Lamego ;  pag  492. 

D  Fernando  ,  II.  Duque  de  Bragança ,  I.  do 
nome ;  acçoens  que  obrou  ,  e  quando 
morreo  ;  pag.  495.  e  leg. 

D.  Fernando  Coutinho,  Marifcal  do  Reynoj 

pag  16  e  123. 
Fernando  de  Magalhaens  Rebella-fe,  e  paf- 

fa  a  Caftella ,  onde  emprende  a  mais  no- 
va ,  e  perigoía  navegação ,  e  chegando 

às  Malucas  foy  morto  com  a  mayor  par- 
te de  feus  companheiros,  e  quando;  pag. 686  efeg 

£>  Fernaô  Alvares  de  Toledo  ,  Duque  de 
,  Alva ,  entra  em  Lisboa  ,  e  permite  varias 
.  extorçoens ,  de  que  he  reprehendido ,  e 
morre  de  paixão  ;  pag.  94. 

■°.  Fernão  Martins  híafcarenhas  Digni- 
dades ,  letras  ,  acçoens ,  e  fanta  morte  9 

que  teve;  pag  130. 
Fernaô  Gomes  de  Lemos  ,  Embaixador  de 

Affonfo  de  Albuquerque  ao  Emperador 

da  Perfiaj  pag.  53  5 .  Fernaô 
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FemsS  Peres  de  Andrade,  queima  em  Ma- 
laca hunv -Fortaleza,  e vence,  edeítroe 

Ob  Mouros  ;  pag.  i  o  r . 
} 'err.aóRodrignes  F acheco.Kãro  exemplo  de 

fidelidade  no  que  obrou  íendo  Governa- 
dor do  Caftello  de  Cerolko;pag.  30. 

Femaô  de  Sampayo  ,  lendo  Capitão  de  Ca- 
ra rija  ,  vinga  nos  Mouros  a  morte,  que 

deraõ  a  ièu  antecefíbr ;  pag.  619 
Fez  (  Rey  de  )  com  que  poderofo  exercito 

vem  íòbre  Arzilla  ,  e  le  retira  com  gran- 
de perda  ;  pag  666. 

S-  Fiel,  Arcebiipo  de Merida  ,  quando  fa- 
leceo  ;pag  2 1 5, 

Fidelidade.  Raros  exemplos  delia.  pag.  30. 
$i.657. 

$•  tirmio.  Onde ,  e  quando  padeceo  martí- 
rio ;  pag.  422 

S.  Ficmo,  Biipo  de  Lamego ,  onde,  e  quan- 
do padeceo  martirio  ;  pag.  427. 

Flanàes.  Quem  foy  o  leu  primeiro,e  fegun- 
do  Conde ;  pag.  36.  e  ieg. 

Fortaleza.  A  de  S.  Giaõ  na  barra  de  Lisboa 
por  quem  foy  fundada ;  pag.  1  87. 

A  da  Ilha  Terceira ,  quando  ,  e  por  quem 
•    foy  tomada  aos  Portuguezes ;  e  quando, 
f    epor  quem  foy  entregue  aos  mel  mos  de- 

pois de  leflenta  annos ;  pag.  4  5<). 
A  de  Cochim  foy  a  primeira ,  que  os  Por- 

tuguezes tiverao  na  índia  ;  pag  3  9 
A  da  Mina  ,  quando  ,  e  por  quem  fe  fun- 

dou; pag.  133. 
S.  Fwíwwtíf  0,Presbitero,onde  padeceo  mar- 

tirio ;  pag.  47. 
S.  Fortunat 0.Onde,e  quando  padeceo  mar- 

tirio; pag.  664 
D.  Fraaique.  Que  dignidades  teve  em  Caf- 

tella  ,  e  quando  morreo  ;  pag.  223. 
Francezes.  EntraÕ  no  Rio  de  Janeiro ,  e  faó 

deftruidos  ;  pag.  1 29. 
D.Francifca  Infante  de  Portugal ,  filha  dos 

Reys  D.  Pedro  II.  e  D.  Maria  Sofia  Ifa- 
bel  de  Neobourg,onde,e  quando  nafceo; 
pag.  184. 

Com  que  folemnidade  foy  bautizada ,  e 
por  quem;  pag.  333. 

S.  Francifco  Xavier.  Parte  de  Lisboa  para 
a  índia  ,  e  quando  ;  pag.  584. 

J).  Francifco  de  Cajlro ,  Bifpo  da  Guarda, 
e  Inquiíidor  Geral, que  mais  cargos  teve, 
obras  que  fez,  e  quando  morreo;  pag.  1 8. 

D.Francifco  deS.Jeronymo.  Cónego  íecu- 
lar  da  Congregação  do  Evangelifta ,  Bií- 

^  po  do  Rio  de  Janeiro;  pag.  406. 
P.  Francifco  Pedrozo  ,  da  Congregação  do 

ICE.  717 
Oratório,  letras,  virtudes,  e  eíHmaçoer.s, 
que  teve;  pag.  61. 

P.  Francifco  domes ,  da  mefma  Congrega- 
ção ,  luas  grandes  virtudes  ,  e  íanta  mor- 

te ;  pag.  1*3. 
P.  Francifco  António ,  Jefuita  ,fuas  âcço-ns, 

e  obras  que  compoz ,  onde  ,  e  quando 
faleceo;  pag.  27b. 

P.  Francifco  Soares  ,  Lufitano,  Jefuita  ,  li- 

vros que  compoz  ,  e  quando  morreo  lai'* timolamente  ;pag.  122. 
P.  Francifco  Pires  Jefuita,  infigne  MiíTio- 

nario  do  Brafil :  Prodígio,  que  iuccedeo 
com  a  lua  Oração ;  pag.  88. 

Fr.  Francifco  Foreiro>  Dominbo,fuas  gran- 
des letras,  e  obras,  quecompozipag.60. 

Fr.  Francifco  da  Rocha ,  Trino,  Portuguez, 
fuás  fundaçoens  ,  e  miflbens  ;  onde ,  e 
quando  faleceo  ;  pag.  576. 

Fr.  Francifco  da  Madre  de  Deos ,  Religio- 
íb  de  S.  Francifco  ,  mais  conhecido  no 
Orbe  literário  pelo  nome  fecular  de  Caf- 
par  Barreiros.  Suas  grandes  letras ,  e  ei- 

timaçoens  que  teve ,  obras  que  efcreveó'; onde,  e  quando  morreo  ;pag.  *47.efeg. 
D.  Francifco  de  Almeida.  I.  Vice-Rey  da 

índia ,  quando  partio  de  Lisboa  ,  e  com 
que  acompanhamento; pag.  507. 
Vence  glorioiamente  em  batalha  naval  fo- 
bre  a  barra  de  Dio  a  duzentas  velas  de 
trez  Generaes  ;  pag.  207.  e  feg. 

Onde  ,  e  quando  morreu,  Elogio  deite  in- 
figne varaõ  ;  pag.  372.  eleg. 

D.  Francifco  de  Bragança ,  de  quem  foy  fi- 
lho, poílos  que  occupou,e  onde  morreoj 

pag.  19  r. D.  Francifco  Coutinho  III.  Conde  de  Re- 
dondo ,  Vice-Rey  da  índia  ,  foy  felice 

no  governo ,  e  em  ditos  dilcretos ,  quan- 
do morreo  ;  pag.  363.  e  feg. 

D.Francifco  de  Menezes ,  o  Roxo ,  General 
de  Ceilão,  alcança  do  Rey  de  Cândia 
huma  illuftre  vitoria,  e  quando;  pag.490. 

D.  Francifco  Rolim  ,  conquifta  a  Cidade  de 
Soar ;  pag.  4*0. 

Francifco  Barreto  de  Menezes ,  General  do 
Exercito  Portuguez  em  Pernambuco ,  al- 

cança do  Holandez  duas  vitorias  com- 
pletas ,  chamadas  dos  Gararapez ;  pag. 

299.  e  649. 
Entra  vencedor  na  Praça  do  Arrecife,  e 
como  tratou  ao  General,  e  mais  Cabos 
Holandezes ;  pag.  171. 

Francifco  Rehello.  Suas  acçoens  militares  , 
e  proezas  que  obrou  na  Bahia  contra  os 

Holan- 
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.  Holandezes ,  onde  morreo  ;  feu  elogio; 

pag.  413.  e  ieg. 
trmuijco  de  Sá  de  Menezes.  I.  Conde  de 
Matoiinhos ;  poftos ,  e  eíhmaçoens  que 
teve  ,  e  quando  morreo:  pag.  462. 

Francijco  de  Sa  de  Miranda  ,  Varaõ  cele- 
bie,  doutiflímo,  eir.íigne  Poeta,  cha- 

mado o  Platão  Português. Sua.  vida,mor- 
te  ,  e leu  elogio  5  pag.  454.  e  feg. 

S.  Froalevgo  ,  Bilpo  de  Coimbra.  Quando, 
e  paia  onde  íe  tresladaraó  as  luas  Relí- 

quias;  pag.  160. 
S  Pronto.  Onde  padeceo  martírio;  682. 
S.  Frutuof  ,  Arcebifpo  de  Braga.  Sua  pá- 

tria ,  e  Religião  ,  virtudes ,  e  milagres , 
morte  ,  e  fepultura  ;  pag.  633. 

G 
£.  Canfey.  De  que  nação  foy ,  e  de  que 

Convento  Reformador,  e  de  que  acha- 
ques he  advogado   pag.  24. 

B.  D  Garcia  Martins.  Sua  fepultura  ,  in- 
corrupçaó  ,  e  milagres  ;  pag.  2 . 

D.  Garcia ,  Rey  de  Portugal ,  e  Galiza. 
Guerras  ,  e  prizoens  que  teve;  pag.492. 

D.  Garcia  de  Noronha ,  Vice-Rey  da  índia. 
Noticia  de  fuás  acçpens  ,  e  governo,  e 
quando  morreo  ;  pag.  56\.  e  feg. 

Garcia  de  Souza.  Seu  grande  valor  ;  555. 
Garcia  Gonçalves  Valdez ,  morre  queyma- 

do,e  porque?  Pag.  58. 
V.  Pr.  Gafpar  do  Efpirito  Santo ,  Leigo 

de  S.  ir  rancifco  ,  quando  morreo  com 
veneraçoens  de  Santo  ;  pag.  694. 

Gafpar  de  Melo,  eSampayo.  entra  à  for- 
ça de  armas  a  Cidade  de  Pôr,e  lhe  põem 

fogo,  e  porque;  pag.  3  77. 
Gafpar  de  Robles.  Logra  os  mayores  pof- 

tos pelas  fuás  proezas ;  quando  morreo , 
e  onde  jaz  pag.  588. 

S.  Genebra ,  huma  das  9.  irmans  Mártires 
.  Bracharenfes  ;  pag.  1 1 1. 
S.  Germana ,  huma  das  mefmas  Irmans , 

onde  padeceo  martírio  ;  pag.  121. 
S.  Geroncio  ,  companheiro  no  martírio  da 

mefma Santa;  Ibidem. 
M .  Gil  Cardeal ,  Portuguez ,  de  quem  foy 

filho  ;  pag.  509. 
S.  Giaõ  (f  ortaleza  de  )  na  barra  de  Lisboa, 

quem  a  fundou  ;  pag.  187. 
£.  Gilianes  Mafcarenhas.  Seu  grande  va- 

lor, e  capricho  ;  pag.  5 7 2. 
D.  Giraldo ,  Bifpo  de  Évora,   quando  foy 

ICE. 
morto  ,  e  porque ;  pag.  390. 

Golhn.  He  tomada  pelo  Mogor  tila  povoa- 
ção :  Obraó  as  mulheres  da  mefma  hu- 
ma eftupenda  acçttó  ;  pag.  303. 

D.  Comes  Ferreira.  Sua  pátria,  cargos 

grandes  que  occupou  ,  e  quando  mor- 
reo ;  pag.  652.  eleg. 

S.  Gonçalo ,  Bifpo  de  Coimbra;  pag.  160. 
S.  Gonçalo  de  Amarante,  Dominico ,  quan- 

do faleceo,  eonde  jaz  ;  pag.  68. 

B.  Fr.  Gonçalo  Garcia,  Leigo  de  S.  Francil- 
co,  eMartyr;  pag.  213. 

Fr.  Gonçalo  de  Valbom  ,  Geral  da  Ordem 
de  S.  Franciíco  ;  pag.  617. 

P.  Gonçalo  da  Silveira  ,  Jef uita  ,  onde  ,  e 
quando  padeceo  Martírio  ;   pag.  458. 

P.  Gonçalo  de  Medeiros  Jefuita,  primeiro 
Noviço  da  Companhia  em  Portugal ; 

pag.  570  efeg. 
D.  Gonçalo  Coutinho  Conde  de  Marialva  ; 

pag.  124. 
D.Gonçalo  Mendes  da  Maya,o  Lidador. Voy 

o  primeiro  adiantado  em  Portugal ,  íua<5 
grandes  foiças  ,  e  valor ;  encontros  que 
teve  com  os  Mouros ,  de  que  fempre  fa- 
hio  vencedor ;  quando  ,  e  de  que  idade 
morreo  ;  pag.  566. 

D.  Gonçalo  Mendes  de  Souza.  Cazo  notá- 
vel que  fuccedeo  na  accuzaçaõ  de  adul- 

tério que  fez  a  íua  mulher  \  pag.  55 7. 
D.  Gonçalo  Mendes,  Prior  do  Convento  de 

S  Vicente  de  Lisboa ;  pag.  3  1 9. 
D.  Gonçalo  Pereira.  Bilpo  de  Lisboa  ,  e 

Arcebifpo  de  Braga  ,  illuftre  progenitor 

de  todos  os  Reys  ,  e  Príncipes  da  Chrif- 
tandade  ;  fuás  acçoens  politicas ,  e  mi- 

litares ,  fua  liberalidade  ,  morte ,  e  fe- 
pultura ; pag.  395. e feg. 

D.  Gonçalo  da  Silveira,  peleja  com  huma 
Armada  Períica  ,  e  Ingleza  ;  pag.  335. 

D.Gonçalo  de  Souza  o  Bom  ,  Conde ,  e  Va- lerozo  Cavalleiro  ;  pag.  509. 

Gonçalo  de  Souza  ,  Capitão  de  hum  Ga- 
leão ,  depois  de  combatido  de  varias 

tormentas,  peleja  valerozamente  com 

4.  Fragatas  Holandezas  ,  e  as  faz  reti- 
rar com  grande  perda  ;  pag.  84.  efeg. 

Gonçalo  Ptres.  Acçaõ  memorável ,  que 
obrou  na  batalha  de  Touro;  pag.  371. 

S.  Gorgonio.  Onde  ,  e  quando  padeceo. 
martírio  ;pag.  422. 

Gregório  de  Brito ,  Vifconde  de  Temes  ,' fuás  proezas ;  pag.  5 20. 

D.  Gregório  dos  Anjos ,  Cónego  da  Con- 
gregação do  Evangeliíta,  1.  Bifpo  do 

Maranhão  j  pag.  433-  ^ 
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P.  CnahUm  Paes ,  Afeftre  da  Ordem  do 
Templo  ,  e  hum  dos  teus  primeiros 
Fundadores,  e  o  primeiro  da  meima  Or- 

dem em  Portugal :  Suas  acçoens > pátria, 

e  morte  ;  pag.  36b'.  e  637. 
Cttar da.  Quem  fundou  eita  Cidade ;  5 14. 
L.Luiomar,  Matrona  Portugueza ,  vizita 

os  Santuários  de  Roma,  e  tunda  na  mei- 
ma Cidade  o  Holpital  de  S.  António  dos 

Portuguezes  ,  onde  morreo  ,  e  jaz  fe- 
pultada ;  pag.  417. 

H 
§  Hagapio  ,  Mártir  ;pag.  689. 

•  D.  Henrique,  infante  de  Portugal,  filho 
dos  Reys  de  Portugal  D.  Afronto  Henri- 

ques ,  e  D.  Mafalda  ,  quando  nafceo  j 
pag.  394. 

D.  Henrique,  Infante  de  Portugal,  filho 
dos  Reys  D.  JoaÓ  I.  e  D.  Filippa,  onde, 
e  quando  naiceo  ,  pag.  3  b 9. 

D.  Henrique ,  Infante  de  Portugal ,  filho 
dos  Reys  D.  Manoel ,  e  D.  Maria ,  onde, 
e  quando  nafceo  ,  e foy  bautizado ;  pag. 
186. 

Foy  Arcebifpo  de  Braga  ,  de  Lisboa  ,  eo 
primeii o  de  Évora,  lnquifidor  Geral, 
Cardeal ,  e Legado  a  Latere ,  e  Rey  de 
Portuga] ;  Ibidem. 

Fundou  a  Univerfidade  de  Évora  ,  a  For- 
taleza de  S.  Giaó  ,  luas  letras  ,  virtudes , 

morte ,  e  fepultura  ;  Ibidem  ,  e  feg. 
T>.  Henrique  11.  de  Caftella.  Onde ,  e  quan- 

do ie  avifta  com  EIRey  D.  Fernando  de 
Portugal  para  ajufte  das  pazes ;  pag.473. 

D.  Henrique  âe  Menezes ,  Governador  da 
índia ,  tuas  virtudes  moraes ,  e  acçoens 
politicas,  e militares,  e fua morte  ; pag. 
327.  eleg. 

tntra  à  força  de  armas  em  Panane  pag. 
347.  e  em  Coulete  pag.  41 9. 

Henrique  Dias,  Capitão  dos  Pretos,  en«ra 
no  Forte  levantado  pelos  Holandezes 
em  Pernambuco  ,  e  degolla  todo  o  pre- 

sidio ;  pag  432. 
O.  Heraquio.  Onde  padeceo martírio  ;  376. 
S.  Hefiquio. Onde  foy  o  teu  martirio  ;  $67. 

»      Heitor  da  Silveira.  Heróicas  acçoens,  que 
obrou  na  índia  ,  e  quando  morreo  ;  26?. 

Quando  deftruio  a  Cidade  de  Baçaim;  34. 
B.  Fr.  Hieronymo  da  Cruz,  Dominico.  On- 

de, e  quando  padeceo  martirio;  pag.i  5$. 
tr.Hkronimo  da  Azambuja  (chamado  Ole- 
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atiro  )  Dommicojnquiíklor  de  Lisboa , 
livros  que  compoz ;  pag.  34. 

Fr.  Hieronymo  Toflado  ,  Portuguez  ,  Car- 
melita ,  letras ,  e  lugares ,  que  teve  ,  on- 

de ,  e  quando  morreo  ;  pag.  323. 
D.  Hieronymo  de  Azevedo  ,  General  das  ar- 

mas em  Ceilão,  vence  ao  Rey  de  Cândia, 
e  queima-lhe  a  tua  Corte;  pag.  223. 

D.  Hieronymo  Mafcarenhas ,  entra  a  força 
de  armas  a  Fortaleza  de  Sanguicer,e  a  ar- 
raza  jpag.  5>j. 

Z>.  Hieronymo  Soares  ,  Bifpode  Vifeu.T74. 
HofpitaL  O  de  S  António  dos  Portuguezes 

em  Roma  quem  o  fundou  ;  pag.  417. 
O  de  Antela-Villa  na  índia  Occidental, 
por  quem  foy  fundado;  pag.  5  7  6. 
No  da  Cidade  de  Évora ,  que  caio  fuece* 
deo;pag.  184. 

ÇÃô  Januário,  Bifpo  de  Alcacere  do  fal ,' 
padeceo  martirio  na  meima  Cidade ,  ho- 

je Villa  noAlemtejo  ;  pag.  47. 

S.  Januário  Onde  padeceo  martirio*  121. 
S,  Januário  Onde,e  quando  padeceo  mar- 

tirio com  feus  companheiros  ;  pag.  682. 
D.  Jayme ,  filho  dos  Infantes  D.  Pedro  ,  e 

Dona  Iíabel ,  Bifpo  de  Arras,  Cardeal  do 
titulo  de  S-  Euítaquio  ;  lua  pureza ,  que 
eílimou  mais  que  a  vida ;  quando  mor- 

reo ,  e  onde  jaz;  pag.  627.  e  feg 

Idades  grandes.  Pag.  17.  25"  148.  169. 181.204  208.218.242  37^.379.380. 

461.494  521.  Í36.  567  577.  614.  635. 658.663. 

S.  Ignacio  ,  natural  da  Cidade  de  Évora  , 
onde  padeceo  martirio;  pag  2o5. 

P.  Ignacio  Martins ,  Jefuita ,  fuás  grandes 
letras ,  virtudes  ,  miíToens ,  e  doutrinas; 

pag.  3  *  o.  e  ieg. Ignacio  ferreira.  Dezembargador  do  Paço; 
virtudes,  que  teve,  quando  faleceo  ,  e 
onde  jaz  fepultado  ;  pag.  602.  efeg. 

V.  Ignez  de  S.  Paulo.  De  que  Conventos 
foy  Religiofa,  e  Reformadora;  pag.482. 

D.  Ignez  de  Cajlro.  Onde,  e  quando  le  def- 
pofou  com  o  Infante  D.  Pedro ,  depois 
Rey  de  Portugal ;  pag.  6. 

Sua  cruel  morte  por  confentimento  dei- 
Rey  D.  AfTonío  IV.  pag.  5 1 .  e  feg. 

.  Foy  coroada  Rainha ,  annos  depois  de  fe- 
pultada ,  ecom  que  pompa ,  e  mageíta- 
de  fe  fez  a  tresladaçaó  do  feu  cadáver ,  e 

para  onde ;  pag.  676,  Igreja 
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Jgrej  .Qual  foy  aprkneira  ,  queíeerigio em  He!  patina  com  otiiiiío  da  Concei- 

ção ,  pòg.  5o  . 
Quem  ftuidou  a  Cathedral  de  Silves  no 
Algvrve  ipag.  514. 

Quem  a  de  Leiria  ■  pag.  5 '37.' Quem  aAvcebifpal  de  Goa,  e  as  Ca  th  e- 
draes  de  <  ochim  ,  e  de  Malaca;  pag.253. 

Quem  a  Paroquial  de  Santa  Catharina  de 
Lisboa  •,  ]-)d.g.  253. 
Quem  a  Conventual  de  Carmelitas  Def- 
calças  de  Camide;  pag.  230. 

Ilha  Ti  r cerra.  Vide  fortaleza. 
Imagem.  A  de  N.  Senhora    de  NaKareth, 

quando ,  e  por  quem  foy  trazida  a  Portu- 
gal ;  pag.  495. 

A  da  proctftaõ  dos  Paflbs  de  Lisboa ,  por 
qti  m  foy  dada,  pag.  55>. 

Incêndio.  O  da  Cidade  de  Òrrmiz  ,  caufado 
pelos  Portuguezes ,  foy  fatal ,  e  laftinvj- 
ío  ;   ag.  1  22 
O  da  rua  do  Príncipe  de  Lisboa,  quando 
luecedeo  >pag.  293. 

O  da  Igreja  de  Loreto  em  Lisboa;pag.528. 
1  tiecédo  em  Lisboa  ;  pag  1 64. 

t      na  mel  ma  Cidade  \  pag  196 
o  no  Mo&èirò  de  Arouca  i  pag.  $2  2. 
-  no  Moíbôiro  deS.  Clara  deSanta- 

h  ,  pag.  045. 
itrò  laitimoíb  na  praça  dejerumenha; 
ig.  1  22; 

S.  :  •  '  <  rio  ,  Bifpo ,  e  Mártir ;  pag  494. ;í .  16  ( juem  a  eíhbeleceo  nefle  Rey- 
no  hf  forma ,  que  tem  ;  pag.  1 87. 
A  ae  Goa  por  quem  foy  fundada;  pag.  2  5$ 

S.  Joaimà ,  Princeza  de  Portugal,  onde,e 
..;i;andonafceo;  pag.  220 

Qliando,  e  por  quem  foy  beatificada.  56  2. 
D.  Joarma  Feres  âe  Ferre/rim  ,  Abbadefla 

do  ''ofteiro  deS  Bento  de  Évora, he morta  violentamente  pelo  povo  da  mef- 
m  1  ( idade ,  e  porque ;  pag.  48 1 . 
Caio  prodigioío  ,  que  luecedeo  às  Reli- 
•  giòl&s  fuás  f  ubditasna  meímaoccaíiaó  Ib. 

ffeàvttè  o  Fobre.  Sua  vida ,  morte  ,  e  íèpul- tura  ;  p  ig  79. 
•JV Jffaô  ,'leDeoT,  fundador  da  Religião  da 

Hospitalidade.  (  liando  foyfeu  gloriofo 
r  aníito,e  em  que  poítura.pag.409  e  feg, 

P.  Fr:  JoaôFftacio  ,  Eremita  de  Santo  A- 

6 ,  Monge  (  iftercienfe ;  pag.  622. 
j  7ãô  Barroca.  Franeifcano ;  pag.  37. 

<  r  Joaô  de  Portugal,  Dominico,  Bifpo 
íe  Vil  eu ,  livros  que  compoz  ;  pag.  346, 

/  C  E. 
Fr.  JoaõSchrinhn  ,  Carmelita  ,  Magljler- ter  maxmms  ,  pag.  73. 

Fr.  Joaô  ài  VaJcontelH ,  Dominico ,  fuás 
virtudes*. acçoens ,  e lugares,  pag.  183. 

V.  F.  Joaô  de  frtazaretbjUonego  da  Con- 
gregação do.Evangdiíla  ,  morreu  com 

acclamaçoens  de  Santo  ,  pag.  352. 
P.  Joaô  Maldonado  ,  Jeíuita ,  excelknte 

Religioío  ,  e  expoíitor  ,  pag.  37. 
B.  Fr.  Joaô  de  Horta,  Leigo  de  S.  Francif- 

co  ,  quando,  ecom  que  prodígios  fale- 
ceo  ;  pag.  78. 

B.Fr.  João  de  Bafio.  Religiofo  Leií^o  de 
S.  Franciíco  ,  quando  faleceo  com  opi- nião de  Santo ;  pag.  \  74. 

V.  P.  Joaô  Cardam ,  jeluita.  Ondemorreo 
com  fama  de  Santidade;  pag.  29o. 

V.  Joaô  de  Bripoy  Jeíuita  ,  quando  pade- 
ceo  martyrio  \  pag.  212. 

Fr.  João  da  Ajfimpcaô.  Franeifcano  ,  de 
virtude,    e  lingeieza   prodigioía  \  639. 

P.  Joaô  da  Madre  de  Deos  Cónego  da 
Congregação  do  Evangelina  ;  pag.  407. 

Joaô ,  Abbade  Beneditino ,  Varão  il- 
luftre  ,  valerozo,  e Santo,  quando  fa- 

leceo ,  eonde  jaz  tepultado  i  pag.  1 97. 
Fr.  João  de  Aragão  ,  da  Sagrada  Ordem 

de  S.  Franciíco  ,  luas  grandes  oceupa- 
çoens  ,  virtudes,  e  acçoens  prodigio- 
fas ;  pag.  6^5. 

D.  Joaô  I.  Onde  ,  e  quando  nafceo ,  e 
quem  forao  feus  Pays  ;  pag.  608. 

Heacclamado  prodigioíamente  Rey  de 
Portugal ,  e  onde  ,  pag.  574. 

Onde  ,  e  quando  foy  Univerlalmenteac- 
clamado  pelos  povos  ;  pag.  5jy. 

Com  que  folemnidade  fe  celebrarão  as 
fuás  vodas  com  a  Rainha  D.  Filippa , 
onde  ,   e  quando  ;  pag.  203. 

Defcobre-fe  contra  eile  numa  conjuração, 
e  quando  pag.  58. 

D.  Joaô  II.  Rey  de  Portugal ,  quando  ,  e 
porque  occafiaó  fe  intitulou  Senhor  de Guiné  i  pag.  133. 

D.  Joaô  III.  Rey  de  Portugal  onde ,  e 

quando  cafou  com  a  Rainha  D .  Catha- 
rina; pag.  218. 

D.  Joaô  IV.  Rey  de  Portugal ,  onde ,  e 
quando  nafceo  ;  pag.  474. 

Quando  calou  com  a  SereniíTima  Senho- ra D.  Luiza  ;pag.  74. 

Quantas  vezes  foy  acclamado  em  Lis- 
boa ipag.  170. 

Quando  tomou  por  Protedora  defteRey- 
no  a  Senhora  da  Conceição  ,  e  com  que 
tributo  j  pag.  5cJ.  D. 
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D.  JoaõV.  Rey  de  Portugal  N.  S.  Quan- 

do foy  ai  clamado  íoiemnemente ;  i?.. 
Acçaó  generoza  ,  e  pia  ,  que  obrou  em 
naò  1ahir  de  Lisboa  no  tempo  de  huma 
epidemia  ,  e  em  mandar  curar  todos  os 
doentes  por  conta  da  Tua  real  fazenda  , 
com  grande  aífiftencia  ,  e  economia  ; 
pag.  147. 

Quantas  vezes  fe  aviftou  com  os  Reys  de 
Caftella,quando  ,  e  com  que  pompa,  e 
mageftade;pag.  i25.pag.  147. pag.  164. 

Quando  ,  e  com  que  íblemnidade  outor- 
gou o  contrato  matrimonial  de  fua  filha 

a  Serenifiima  Senhora  D.  Maria  Barba- 
ra,Princeza  das  Afturias  ;  pag.  72. 
Quando  aífiftio  íoiemnemente  aos  Def- 
polorios  da  meíma  Senhora  com  o  Seri- 
niílimo  Príncipe  das  Afturias  ;  pag.  67. 
Com  que  íblemnidade  entrou  em  Lisboa 
com  os  Sereniífímos  Príncipes  do  Brazil 
ííofTos Senhores ;  pag.  i56.  e  feg. 

Quando  fe  eregio  à  ília  inftancia  a  Cathe- 
dral  do  Gram-Parà ;  pag.  389. 
Quando  ,  e  de  quantos  marcos  de  Ouro  , 
fez  doaçaõ  real  ao  primeiro  Patriarca  de 
Lisboa,  e  a  íeus  fucceffores  ;  pag.  549. 

Quando  à  fua  inftancia,  fe  unirão  para 
fempre  ao  leu  Padroado  Real  todas  as 
Dignidades ,  Conezias  ,  e  mais  Benefí- 

cios da  antiga  Cathedral  de  Lisboa  ,416. 
Quando  fe  publicarão  em  Lisboa  as  pa- 

zes ,  que  ajuftou  por  feus  Embaxa- 
dores  na  Cidade  de  Utrech  ,  com  EIRey 
Catholico  Filippe  V.  pag.  583. 
Quando  ajuftou  pazes  com  EIRey  de  Fra- 

ca; pag.  612. 
Quando  promulgou  a  Ley  dos  tratamen- 

tos; pag.  191. 
Quando  a  das  armas  curtas ;  pag.  23 1 . 

D.  jtftfõ,  Príncipe  de  P01  tueal,  rHho  primo- 
génito dos  Reys  D.  Affonfo  V.  e  D.  Ifa- 

bel ,  quando  nafceo ,  e  morreo  menino; 
pag.  179. 

2).  Joaó,  Príncipe ,  eRey  II.  do  nome  de 
Portugal,  filho  dos  Reys  D.  AfToníbV. 
e  D.  llahel ,  quando ,  e  onde  cafou  com 

fua  Prima  a  Princeza  D.  Leonor ;  139* 
D.  Joaõ.  infante  de   Portugal ,  filho  dos 

Reys  D.JoaoI.  e  D.  Filippa,  onde,  e 
quando  nafceo ;  pag.  90. 

D.  Joaõ  ,  Infante  de  Portugal,  filho  dos 
Reys  D.  Joaõ  III.  e  D.  Catharina  ,  onde, 
e  quando  foy  jurado  Príncipe;  pag. 5  $6. 
Com  quem  cafou  ,  quando  ,  e  de  que  ida- 

de morreo ;  pag.  21. 

ICE.  7ii 
A  jtófilhodelRey  D.  Pedro  I.  e  dé  D. 

ígflez  de  Caftro ,  com  quem  cafou,  e 
grande  delcendenci.t  que  teve-1  pag.  54. 

D.  Joaõ  VI.  Duque  de  Bragança.  Seu  cara- 
dher,  e  elogio  ,  quando  morreo;  pag. 

320. 

D.  Joaõ  de  Ca  firo  ,  famofo  Heroe,  e  Go- 
vernador da  índia  ,  onde ,  e  quando  naf- 

ceo ;  pag.  3  58. 
Acçaõ  lua  gloriofa  nas   terras  de  Cam- 

bava; pag.    175. 
Com  que  pompa ,  e  mageftade  entra  tri- 

unfante em  Goa ,  depois  da  vitoria  de 
Dio  ,  e  quando  ;  pag.  629. 

D.  Joaõ  da  Cojla ,  primeiro  Conde  de  Sou- 
re. Seu  caradher,elogio,e  morte  ;p.  142. 

D.  JoaÕ  Coutinho ,  Conde  de  Redondo  , 

Capitão  de  Arzilla.  Defende  valerofa- 
menteefta  Praça  do  citio,  que  com  po- 
derofo  exercito  lhe  poz  o  Rey  de  fezj 

pag.  665. Outras  acçoens  que  obrou;  pag.  85.  E 
huma  memorável  de  generozidade,  que 

teve  com  hum  Mouro  ;  e  quando  mor- 
reo ;  pag.  611. 

SucceíTo  muito  celebre,  que  fuccedeo  no 
tempo  do  leu  governo;  pag.  546. 

D.  JoaõDeça.  Alcança  na  Coftado  Mala- 
var  huma  vitoria ,  e  quando;  pag.  3  1 9. 

D.  João  da  Gama>CapitaÓ  de  Malaca.  Nau- 
frágio laftimoío,  que  padeceo  com  íeus 

Companheiros ;  pag.  74. 

D.  Joaó  EJieves  de  Azambuja.  Biípo  do 
Algarve  ,  Porto  ,  Coi  mbra,  Lisboa  ,  e 
Cardeal  do  titulo  de  S.  Pedro  advincula. 
Suas  acçoens  ,  e  fundaçoens.  Onde  e 
quando  morreo  ^e  jaz  íepultado  ;  143. 

D.  João  M afear enhas ,  Governador  da 
Fortaleza  de  Dio ,  a  defende  com  grande 
valor  do  fegundo  cerco  ,  que  lhe  poz  o 
exercito  do  Rey  de  Cambaya ;  pag.  6^4. 

D.  Joaõ  de  Menezes ,  Governador  de  Ar- 
zilla. Induftria  de  que  ufou  para  mandar 

hum  avizo  ao  Conde  de  Moníanto , 
Governador  de  Tangere  ;  pag.  397. 

Sendo  Governador  de  Azamor.  Succeífos 
militares ,  que  teve  ;  pag.  614.  e  feg. 

D.  Joaõ  Peeuliar,  Arcebifpo  Primaz  de 
Braga  Canoniza  a  S.  Theotonio  com 
aíTiftencia  dos  Bifpos  do  Porto  ,  Lame- 

go ,  Vizeu ,  e  Coimbra  ,  e  quando,  293. 
D.  JoaÕ  Pereira ,  Capitão  Mór  de  Goa  , 

alcança  do  Idalcaõ  huma  illuftre  vitoria  ; 

pag.  226. D.  Joaõ  Rolim  de  Moura  XVII.  Senhor  da 

Yyyy  Villa 
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Villa  de  Azambuja.  De  que  modo  fe  pre- 

parou para  morrer,  eondtí,  e  quando; 
pag.  350. 

D.  \f-u;)  de  Souza,  Suas  grandes  forças ,  e 
íipgiilares  eírtmac.oens,  que  logrou  dos 
Reys,  e  quando  morreo  ;  pag.  55  i. 

João  de  Borba.  Sua  ingratidão,  que  lhe 
cantou  a  morte,  que  teve  ,  e  quando; 

.      pag.  54>\ 
Joaó  Coelho.  Eílu pendo  valor  com  quefe 

defende  dos  Mouros  ;  pag.  465. 
João  Corrêa  de  Brito.  Defende  valerofa- 

mente  a  Columbo  do  citio  doRajú,  e 

o  faz  lavantar  com  morte  de  muitos  mi'; 
'    pag .7.  e^iG. efeg. 
JoaÔ  Fernandes   Vieira.  Toma  polTe  do 

Arrecife  de  Pernambuco  ,  e  das  Fortale- 
zas tomadas  pelos  Hollandezes ,  e  quan- 
do ;p?g.  166. 

JoaÔ  de  Paiva,  Capitão  de  hum  Navio  , 
morre  de  palmo  vendo  a  Malaca  rendi- 

da; pag.  344. 
Joaó  Rodrigues  Camelo.  Reílaura  a  Forta- 

leza de  Tidore  com  huma  companhia 
de Portuguezes ,   e  quando;  pag    195. 

Joaó  Rodrigues  deCaJlello  branco  (ou  Ama- 
to  Lulitano)!entede  Medicina  em  Ferra- 
ra,etido  por  infigne  Medico  nos  Reynos 
eltrangeiros  em  querefídio  ;  livros  que 

compoz;e  ondeie  declarou Judeu;p  13  5". 
João  da  S Uva.  Capitrode  Malaca.  Defen- 

de eíla  Praça  do  grande  citio  ,  que  lhe 
poz  o  Achem  ,  qui  fe  retira  deftruido  ; 
e quando  ;  pag.  1  24  e  íeg, 

Joaõ  da  Silva  ,  Varão  famozo  nas  acçoens 
politicas,  e militares,  iníigne  Regedor 
das  Juítiças  ,  e  também  em  ditos  eccel- 
lentes.  Quando  morreo  ,  e  onde  jaíle- 

pultado  ;  pag  5*79  efeg D.  Fr.  Jorge  de  Santa  Luzia ,  Domini;o , 
Biípo  de  Malaca.  Suas  admiráveis  virtu- 

des ,  acçoens ,  e  morte  ;  pag  1 1 9.  e  íeg. 

D.  'Jorge  de  Almeida  ,  depois  de  grandes 
.trabalhos  que  padeceo  eu  huma  tem- 
peftade  ;pag.  301  Soccore  a  Ciilao,  e 
íugeita  ao  Rey  de    Cândia  ,  e  outros 

Pi  incipes ;  pag.  42.  Suas  virtudes ,  e  mor- 
te ,  eleu  elogio  ;  pag.  43. 

D.  Jorge  de  Cajlello  branco.  Defende  va- 
-lerolamente  a  Coulaõ  do  citio,  que  lhe 
poz  o  Rey  de  Travancor  com  morte  de 
muitos  mil,  e  quando  ;  pag.  22. 

D.  Jorge  de  Cajlro.  Soccorre  o  Rey  de  Co- 
ta, e  alcança  huma  gloriola  vitoria  do 

Ceytavaca,  e  quando ;  pag.  249. 

ICE. 
D.  *iorge  de  Caflro  ,  filho  de  D  Álvaro  de. 

Caílro  Conde  de  Monfauto  ,  lua  morte 
no  aflaito  dei  anger  \equando;pag  1 24. 

D.Jorge  M afear  c;l!bav ,  Conde  de  Caftel- lo  novo, Marquez  de  Montalvão, primei- 
ro Vit  -  Rey  da  nova  Lu  litania.  Sua  mor- 

te na  prizao  ,  e  particular  dilpoíiçao  no 
teftamento  com  que  faleceo  ;  jpc.g.  ir. 

D. ''Jorge  de  Menezes. nmqmlla  a  Cidade 
de  Baroçhe ,  e  quando  ;  pag.  2^9. 

'Jorge  de  Albuquerque  ,  com  admiração  de 
Mouros,  e  gentios ,  mete  à  força  de  ar^ 
mas  de  poíle  do  Reyno  de  Pacem  ao 
Príncipe  Orfaçaó ,  e  quando;  pag  332. 

'Jorge  deBrito\ntei\ta  laquear, alguns  íepul- 
cros  do  Achem,amigo  dos  Portuguezes  , 
e  morre  na  empreza,e  quando;  pag  5^5. 

Jorge  de  Cabbedo  de  Vafconcellos.  Letras , 
e  lugares  que  teve  ,  e  livros  que  compôs; 

Fag  **4- Jorge  de  Montemor ,  Poeta  celebrado  ,  em 
toda  a  Helpanha   por  leu  engenho,  e 
agudeza  ,  qual  foy  lua  pátria  ,  e  quando 
morreo;  pag  £47.  eieg 

'Jorge  da  Faz  da  silveira.  Suas  rendas,  fun- 
daçoens  ,  e  el molas ;  pag.  2  \  5. 

'Jorge  da  Silveira    Acçaó  generoza,que 
obrou  com  dous  Mouros  na  Cidade  de 

Oja  ;  pag.  80 
D.  Joze  de  Menezes  Arcebifpo  de  Braga. 

Suas  muitas  virtudes ,  letras  ,  empregos 
que  teve  ;  e  quando  nafceo  ,  e  morreo  ,  e 
onde  jaz  lepulrado  ;  pag.  iS5. 

P.Fr.  Jozé  de  S.  A>ma,  Religiozo  de  S. 
Francilcode  Xabregas  t  onde ,  quando  , 
e  com  que  opinião  de  virtude  faleceo  j 

pag  640. S.  Iria  ,  Virgem  ,  Irman  de  S.  Damazo, 
onde,e  quando,  e  de  que  idade  faleceo-; 

pag.  29. S.  Ifabel  y  Rainha  de  Portugal,  onde,  e 
quando  fe  deípoíbu  com  ElRey  D  Diniz, 

pag.  248. Quando  le  achou  o  feu  corpo  incorrupto; 

pag.  5 12. Quando ,  e  por  quem  foy  beatificada  5 

pag.  627. 
D.  Ifabel ,  Infante  de  Portugal,  filha  del- 

Rey  D.  Manoel ,  e  D.  Maria  quando  íe 
defpoí ou ,  e  íe  reiterarão  as  ceremonias: 
do  mefmoDelpoforiocomo  Emperador 
Carlos  V.  pag.  131. 

Quando  partio  de  Lisboa  ,  e  com  que 
acompanhamento  ;  pag,  1 68. 

Onde,  e quando,  e  com  que  íolemnida> 

de 
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[de  foy  entregue aosEmbaxadores do  Em- 
perador  Carlos  V.  pag.  349. 

D.  Ifabel,  Infante  de  Portugal,  filhados 
Reys  D.  Joaó  I.  e  D.  Filippa  ,  quando 

nakeo;  pag.  315". Com  que  magnificência  fe  celebrarão  os 
feus  delpoioriòs  com  Filippe  o  Bom, 
Duquede  Borgonha ,  onde  ,  e  quando; 
pag.  70.  e  íeg. 

D.Ifabel^  Infante  de  Portugal ,  filhados 
Reys  D.  Pedro  II.  e  D.  Maria  Franciíca 
Ifabel  de  Saboya,quando  nafceo;pag  38. 
Onde ,  quando ,  e  com  que  folemnidade 
fe  celebrou  o  feu  bautiímo  ;  pag.  376. 

Quando  foy  jurada  Princeza  de  Portu- 
gal; pag.  166. 

D.  Ifabel  (  A  Senhora )  filha  dos  Infantes 
D  Joaó  ,  e  D.  Iiabel ,  quando  fe  cele- 

brarão os  íeus  defpoíbrios  com  D.  Joaô 
II.  Rey  de  Caftella  ;  pag.  ̂ 78. 

D.  Ifabel ,  Infante  de  Portugal ,  filha  dos 
Reys  D.  João  III.  e  D.  Catharina  ,  quan- 

do nafceo  ;  pag.  689. 
D.  Ifabel  (  A  Senhora )  filha  illegitima  del- 

Rey  D.  Fernardo  de  Portugal ,  mulher 
de  D.Aírbnfo  Conde  de  Gijon, filho  tam- 

bém il  legitimo  delRey  D.  Henrique  II. 
de  Caftella  ;  valor  ,  e  conílancia  que  te- 

ve aquella  fenhora  na  defença  do  Caí- 
tello  de  Gijon ;  pag.  3 1 7.  e  feg. 

T>.  Ifabel  de  Caflro,  Condefla  de  AíTumar  j 
íuas  virtudes  ,  noticias  ,  e  eftimaçoens 
que  teve  ;  e  quando  morreo  ;  pag.  136. 

Jfabel  Maria  da  Conceição  ,  Religioí a  Ca- 
pucha Defcalça  no  Convento  da  Villa 

de  Chaves ;  com  que  opinião  de  virtu- 
de faleceo  ,  e  quando  ;  pag.  5 16. 

Jfabel  Vaz.  Vencia  ,  por  íeu  grande  esfor- 
ço, e  valor  ,  praça  de  Soldado  em  Tan- 

gere,  onde  faleceo ,  e  quando;  pag.  504. 
S.  Ifidoro  ,  Bil  po  de  C,aragoça  ,  onde ,  e 

quando  padeceo  martírio  ;  pag.  19. 
S.  Ifidoro  ,  Mártir ;  pag.  636. 
S.  Julião.  Onde ,  e  quando  padeceo  mar- 

tírio com  27.  companheiros  ;pag.  i65. 
S.  Júlio.  Mártir,  pag.  121. 
S.  Júlio.  Onde ,  e  quando  padeceo  mar- 

tírio com  S.  Engracia ,  e  feus  compa- 
nheiros; pag.  682. 

Júlio  briga.  Vide  Bragança;  pag.  384. 

"Jttruwenha.  He prefidiada pelo  Reytor,e Eftudantes  da  Univeríidade  de  Évora  , 
onde  morrem  de  hum  incêndio  ;p.  122. 

ICE. 
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r  Amo  (  R  ey  de)  he  prezo  por  D.  Bernar- 
-^  do  Coutinho  com  eílu  penda  reíoluçaõ, 

e degolado  publicamente;  p.  578. e  58i. 
S.  Largo  ,  onde ,  e  quando  padeceo  mar- 

tírio com  íeus  4.companheiros;píig.37^ 
S.  Laurentino  ,  natural  de  Évora ,  onde 

padeceo  martírio ,  pag.  20?. 
Laufperenne.  Por  quem  foy  introduzido 

em  Lisboa;  pag.  32. 
P.  Leão  Henriques.  Jeíiiita  ;  pag.  591. 

♦5*.  Leodicio  Juliano  ,  Arcebifpo  de  Braga  , 
e  Toledo  ,  lua  virtude ,  fantidade  ,  li- 

vros que  compoz ,  concílios  que  preíi- 
dio,  e  quando  morreo  ;  pag.  408. 

S,  Leôncio  ,  Arcebifpo  de  Braga ,  íuas  ac- 
çoens  ,  e  fanta  morte ,  onde ,  e  quan- 

do; pag.  472. 
D.  Leoniz  Pereira.  Acção  memorável , 

que  obrou  à  vifta  do  inimigo,  fendo  Ca- 
pitão de  Malaca  ,  e  quando  ;  pag.  1  27. 

Defendeo  eíla  Cidade  com  eftupendo  va- 
lor de  huma  grande  Armada  do  Achem; 

pag.  273. 
De  quem  foy  filho  ,  e  acçaõ  immortal , 
que  obrou  em  Goa,onde  morreo  ,  e  qua- 
do  ;  feu  elogio  ;  pag.  590.  e  feg. 

D.  Leonor  Portugueza  ,  mulher  delRey 
D.  Fernando  ,  onde ,  e  quando ,  e  em 
que  eílado  morreo  ,  e  jaz  fepultada ; 

pag.  684.  e  feg. 
Z).  Leonor  s  Aragoneza  ,  mulher  delRey 

D.  Duarte  ,  onde,  e quando  morreo  ,  e 
porque  motivo  ;  pag.  298. 

D.  Leonor  ,  Infante  de  Portugal ,  como  foy 
recebida  na  Cidade  de  Piza  por  ordem 
do  Emperador  Federico  III-  feu  Efpofo, 
e  na  Cidade  de  Sena,  e  quando  ;  p  1 93. 
Com  que  pompa  ,e  mageítade  entraõem 
Roma  ,  recebem  as  bênçãos  nupciaes  , 
as  coroas  de  ferro  ,  e  de  ouro  ,  e  as  infi- 
gnias  Imperiaes  da  maó  do  Pontífice ,  e 
quando  ;  pag.  4 1 8.  e  459. 

D.  Leotwr  ,  Flamenga  ,  terceira  mulher 
delRey  D.  Manoel  ,  quando ,  e  onde 
morreo  ;  pag.  339.  134. 

£.  Leonor  ,  filha  dos  Infantes  D.  Fernan- 
do ,  e  D.  Beatriz ,  onde ,  e  quando  ca- 

fou  com  o  Príncipe  D.  João  ,  depois  Rey 
II.  do  nome  ;  pag.  139. 

D.  Leonor  Ajfonfo  ,  filha  illegitima  delRey 
D.  AflbrtiblII  quantas  vezes  caiou,  luas 
virtudes ,  morte  ,  efepulfurá ;  pag.  346. 

Yyyy  ii  /'. 
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r.  Leonor  de  Noronha,  filha  dosMarque- 

zes  de  Villa  Real ,  luas  virtudes,  livros 
que  compoz  ,  e  quando  morreo;  p.  288\ 

£.  Leonor  de  difiro ,  Portugueza  ,  Duque- 
fadeGandia,  mulher  de  S  Franciíco  de 
Borja  ,  luas  grandes  virtudes  ,  e  perfei- 
çoens ,  onde  ,  e  quando  morreo  jp.&i'. 

V.  Leonor  Rodrigues.  Quando  ,  e  onde ,  e 
com  que  opinião  faleceo  ;  pag.  61  2. 

Leonor  Maria.  De  que  idade  faleceo ;  242. 
Ley.  A  dos  Tratamentos,  quem  a  fez,  e 

quando  Te  publicou  ;  pag.  191- 
Quando  a  das  armas  curtas  ;  pag.  23  1, 

Lcyria.  Q:ando  foy  conquiílada  ,  e  por 
quem ;  pag.  210. 

Quem  foy  leu  primeiro  Bifpo  ;  pag.  537. 
Letreiro.  He  celebre  o  que  íe  poz  na  lepul- 

tura  de  Martim  Yanhes  de  Barbuda, 
Meftre  da  Ordem  de  Alcântara  ;  p.  683. 

Linhas  de  Elvas  (  vitoriadas)  muito  aiii- 
nalada  ,  e  completa  ,  que  no  citio  del- 

ta Cidade  alcançarão  dos  Caítel banos  as 
Armas Portuguezas  ,e  quando  ;  pag.  95. 

Lírico  ,  Portuguez  ,  natural  de  Lisboa  ,  Go- 
vernador, e  primeiro  Conde  de  Flandes. 

Lhhoa.  Quando  houve  nefra  Cidade  hu- 
ma  Endemia  ;  e  quem  ,  e  de  que  modo 
a  extinguio  ;  pag   147. 

Quando  houve  nella  hum  horrível  terre- 
moto ;  pag.  147 

Quando  outro  também  horriveI;pag.  161. 
Quando  outro  também  grande;  pag.  170. 
Quando  tempeftades  grandes,p.  230.3  26. 
Quando  hum  horrível ,  e  fatal  motim  ,  e 
porque  motivo  ;  pag.  647. 
Quando  naíceraô  neltaCidade  dousmoní- 
tros  notáveis ;  pag.  604. 

Quando  íuccederaõ  nella   alguns  incên- 
dios ;  pag.  293.  528.  154.  196. 

Quando  nella  entrarão  com  grande  pom- 
pa os  Principesjdo  Brazil  JNoíTos  Senho- 
res ;  pag.  2  56. 

Quando  ,  e  com  que  folemnidade  fez  en- 
trada publica  o  íeu  primeiro  Patriarcha  ; 

pag.  262. 
D.  Lopo  Dias  de  Souza.  VIII.  Meftre  da 

Ordem  de  Chrifto  ;  pag  237. 
Lopo  Barriga ,  famozo  Cavalheiro ,  quan- 

do morreo  ;  pag.  289. 
Quando  conquiftou  em  Africa,  a  praça 
de  Amagor  ,  e  a  Fortaleza  de  Agabalo  , 
e  que  adagio  (e  introduzio  das  luas  proe- 

zas.; pag.  5i8.e  leg. 
Lopo  Soares  de  Albergaria ,  Governador 

da  índia.  Succellos  da  Viagem  que  fez  ao 

ICE. 
mar  Roxo ;  pag.  234.  e  feg. 

Lopo  Vaz  de  Sampayo  ,  Governador  da  ín- 
dia ,  deftroe  a  Armada  do  Rey  de  Cam- 

bava ,  e  quando  ;  pag.  221. 
Queyma  mais  de  70  velas  da  Armada  do 
C,amori ,  e  alcança  huma  grande  Vida- 

ria ;  pag.  340. 
Suas  proezas  na  Africa  ,  e  na  índia  ,  e  fua 
morte  em  retiro  ,  e  eftado  de  particular; 

pag  642. Loulé.  Foy  conquiílada  aos  Mouros  por  El- 
ReyD.  AffoníoIII.  pag.  477. 

B.  Fr.  Lourenço  Mendes ,  Dominico ,  quan- 
do faleceo,  e  onde  jaz  íepultado  ;  p.  1 65. 

L\  Lourenço  ,  Arcebifpo  de  Braga  Suas  he- 
róicas ,  e  virtuozas  acçoens ,  morte  ,  e 

fepultura;  pag.  690. 
D.  Lourenço  de  Almeida.  Alcança  huma  me- 

morável vitoria  de  huma  poderofilfima 
Armada  do  C,amori ;  pag.  47 1 . 

Lourenço  Pires  de  Távora.  Suas  heróicas 
acçoens  militares  ,  e  politicas  ,  morte , 

e  lepultura;  pag.  275". .Ir.  Lucas  da  Cruz  ,  Dominico,  defende 
com  hum  lo  Soldado  o  baluarte  S.  Do- 

mingos em  Malaca  com  admiração  dos 
inimigos ;  pag.  344. 

Lutencio  ,  Abbade  de  Lorvão  ,  e  Bifpo  de 
Coimbra;  pag.  603. 

S.  Lúcio,  Bifpo  , e  Mártir ;  pag.  376. 

Lúcio  Cayo  Atilio  ,  natural ,  e  Governa-' 
dor  de  Braga  ,  pay  das  9.  irmans  Márti- 

res Portuguezas,  nalcidas  de  hum  par- 
to ;  pag.  ri  1. 

S.Luciolo.  Onde  padeceo  martírio;  p.  380. 
El.  Luiza  Francijca  de  Gufmaô ,  Rainha  de 

Portugal ,  mulher  dei  Rey  D.  João  IV. 
Odiando  foy  o  leu  caíamento  ;  pag.  74. 
Suas  virtudes ,  Fundaçoens  ,  morte ,  e 
fepultura ;  pag  353. 

D.  Luiza  de  Saldanha  ,  mulher  do  Glorio- 
íb  Mártir  Filippe  de  Brito  Nicote  ,  fe  ex- 
poz ,  e  oífereceo  a  perder  a  vida  em  de- fença  da  Fé  ;  pag.  538. 

S.  Luiz ,  Bifpo  de  Toloía,  Milagre,  que 
obrou  em  EIRey  D.  Diniz  de  Portugal ; 

pag.  5o. 
D.  Luiz.  de  Amaral  Bifpo  de  Vifeu ,  que 

obrou  no  concilio  de  Bafilèa ,  e  quando 
morreo ;  pag.  245. 

Luiz  de  Souza ,  Arcebifpo  de  Lisboa  ,  e 
Cardeal.  Introduzio  em  Lisboa  o  Lauf- 
perenne;e  ajuntou  huma  livraria ,  que 
paliava  de  trinta  mil  volumes  ;  pag.  3  *• 

D.  Fr.  Luiz  da  Silva ,  Trino ,  Bifpo  de  La- 
mego , 
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mego,  e  da  Guarda ,  e  Arcebifpo  de  Évo- 

ra, brande  efmoler  ;  fundou  o  Conven- 
to do  Oratório  de  Eítremoz ,  e  reformou 

a  Igreja  de  S-  Pedro  de  Évora ;  pag.  90. 
£>.  Luiz  de  Souza.  Biípo  de  Lamego  ,  e  Ar- 

cebilpo  de  Braga  ,  Varaó  doutiilimo; 
pag.  696. 

P.  Luiz  Conç  alves  da  C 'amer a, Jefuita,Meí- 
tredeJRey  D  SebaftiaÓ,  quando  mor- 
reo  j  pag.  4^6. 

Fr.  Luiz  daCruz ,  Leigo  da  Ordem  de  S. 
Francifco  ,  fioreceo  em  virtudes  ,  e  mi- 

lagres; Onde ,  e quando  morreo  ;  p.  iSy. 
P.  Luiz  Alvares  ,  Jefuita ;  livros,  que  com- 

poz;  pag.  264. 
P.  Luiz  Cardeira  ,  Jefuita  ,  quando  pade- 

ceo  martírio  j  pag.  621. 
Í.Luiz,  Infante  de  Portugal,  filho  dos 

Infantes  D.  Pedro  (  depois  Rey  I.do  no- 
me) e  D.  Confiança ,  quando  nafceo ; 

pag.  61 4.  morreo  menino. 
D.  Luiz  ,  Infante  de  Portugal ,  filho  dos 
ReysD  Manoel,  eD.  Maria,  onde,  e 
quando  nafceo ;  pag.  380. 

E.  Luiz  de  Ataide  ,  Vice-Rey  da  índia. 
Que  Regimento  lhe  deu  EIRey  D.  Se- 
baítiaõpag.437.  Que  proezas  heróicas 
obrou  ,  feu  cara&her ,  elogio ,  e  quando 
morreo  j  pag.  423.  e  feg. 

D.  Luiz  Fernandes  de  Vafconcellos.  Naufrá- 
gio ,  que  padeceo  na  Nao  N.  Senhora  da 

Barca,  e trabalhos,  quefelhefeguirao, 
e  quando  ,  pag.  330. 

D.  Luiz  de  Menezes.  Entra  à  força  de  ar- 
mas a  Cidade  de  Xael ,  com  grande  mor- 

tandade dos  inimigos  ;  e  a  reduzio  a 
cinzas  ; pag.  42?. 

Luiz  Alvares  de  Andrade.  Varaó  jufto  em 

fuás  acçoens  ,  lua  pátria ,  morte ,  e  le- 
pultura  ;  pag.  556. 

Luiz  de  Brito  de  Mello.  Alcança  huma  vi- 
toria junto  aDamao  ;pag.  56o. 

Entra ,  e  arraza  as  Cidades  de  Baroche ,  e 
Barbute;pag  620. 

Lxáz  da  Cofia  de  Faria ,  Sendo  Dezembar- 
dor  nas  Relaçoens  da  Bahia  ,  do  Porto  , 
e  de  Lisboa  ,  era  chamado  o  Minljlro 
Santo.  Quando  faleceo ,  e  onde  jaz  íe- 
puitado;  pag.  65 1. 

Luiz  de  Lotireiro,fendo  Capitão  de  Zafim 
defende  efta  praça  de  hum  poderoziíTi- 
mo  Exercito  do  Rey  de  Marrocos,  eo 
fez  retirar  com  grande  perda  ;  e  quando; 
pag.  638. 

Foy  Capitão  em  Mazagaó  dos  famozos 

ICE.  7 1  $ 
do  feu  tempo  ,  fuás  proezas  ,  e  quando 
foy  mono  pelos  Mouros ;  pag.  £3  2. 

Luizde  Melo  de  Sampayo  ,  Reítaura  Patê , 
e  Mombaça,  e  quando ;  pag.  439. 

Luiz  de  Mello  da  Silva.  Alcança  huma  glo- 
riofa  vitoria  da  Armada  do  C,amon ,  e 
quando  ;  pag.  5  27. 

Luiz  Mendes  de  Vafconcellos ,  Graõ  Mef- 
tre  de  Malta ,  quando  morreo;  pag.  404. 

Luiz  Mendes  Ribeiro  ,  Capitão  da  praça 
de  Ceyta  a  defende  valerozamente  de 
Mouros ,  e  Caftelhanos.  Acçaõ  briofa 
que  obrou  na  mefma  occaíiaó;  pag.  5o2. 

S.  Lupercio.  Onde,  e  quando  padeceo 
martírio  com  S.  Engracia  ,  e  íeus  Com- 

panheiros ;  pag.  682. 
Lufitania  Nova.  Vide  America. 
Luz  (N.  Senhora  da  )  como  ,  e  por  quem 

foy  achada ,  e  em  que  citio  fe  venera 
junto  a  Lisboa  ;  pag.  443. 

Milagre  eftupendo ,  que  obrou  em  hum 
cativo  j  ibidem. 

M 
J)  Mafalda ,  Infante  de  Portugal ,  filha 

*  dos  Reys  D.  Atfonlò  Henriques ,  e  D. 
Mafalda ;  onde  ,  quando ,  e  com  quem 
íe  celebrou  o  leu  cabimento  ;  pag.  1 84. 

S.  Magoriano.  Sua  pátria ;  e  onde  morreo, 
e  logra  veneraçoens  de  ianto ;  pag.  452. 

V.  Fr.  Manoel  da  Conceição,  Irfftituiaor  dos 
Religiofos  Agoílinhos  Defcalç  os  neíle 
Reynoipag.  341. 

P.Manoel  de  Coes.  Jefuita,  principal  Au- 
tor dos  curfos  Conimbricenles:pag.  i5y. 

P.Manoel  da  Veiga,  Jefuita  ,  livios  que 
compoz  ,  e  onde  faleceo  ;  pag.  108. 

Fr.  Manoel  da  Encarnação  Pontevel ,  Do- 
minico,  famofo  expofitor  do  Evangelho 
deS.  Matheus  ;  pag.  x$i. 

Fr.  Manoel  Rodrigues ,  da  Ordem  de  S. 
Francifco  ,  Obras  doutiílimas  ,  que  ef- 
creveo  ,  e  onde  faleceo  ;  pag-  144. 

Fr.  Manoel  de  Ara  Coeli ,  Capucho  ,  com 
que  opinião  de  virtude  faleceo.pag.  41  ?. 

P.  Manoel  Conciencia ,  da  Congregação  do 
Oratório  ,  fuás  letras  ,  virtudes  ,  e  li- 

vros ,  que  compoz ;  pag.  5 1 6. 
P.  Manoel  Fernandes ,  jeíuita  ,  Milioná- 

rio, Protomártir  da  Companhia  Eu. 

ropea ;  pag.  296. 
Fr.  Manoel  de  S.  Bernardino ,  da  Ordem  de 

S.Francifco  ,  idade  ,  e  opinião  com  que 

faleceo  ;  pag.  635".  D. 
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D.  Manoel ,  Rey  de  Portuga1,  onde  ,  quan- 

do ,  e  com  que  íolemnidade  foy  jurado  » 
com  a  Rainha  D.  liabel  fua  primeira 
mulher  ,  Príncipes ,  e  herdeiros  da  Co- 

roa de  Caftella  ;pag.  66 1.  efeg. 
Manda  ao  Pana  LeaóX.  huma  Embaxa- 
da  com  hum  riquiííimo  prezenie ;  e  de 
que  conltava  ;  Apparato ,  e  folemnida- 
de  com  q  foy  dada,  e  recebida ,  e  memo- 

rável em  Roma  ;.pag.  434.  e  ieg. 
Onde ,  quando  ,  e  com  que  íblemnidade 
arma  Cavalleiros  a  três  nobres  Polacos ; 

pag.  588. 
D.  Manoel ,  Infante  de  Portugal,  filho  del- 

Rey  D.Joaó  Ili.  eD.  Catharina,  quan- 
do nafceo  ,  e  foy  jurado  Principe ,  e  f a- 

leceo  ;  pag.  62  5.  . 
J).  Fr.  Manoel  Pinto  da  Fonfeca  ,  Grão 

Meílre  de  Malta;  pag.  120. 
Manoel  da  Gama.  Por  quem  foy  empraza- 

do  para  o  Tribunal  Divino ,  e  pouco  de- 
pois morre  ;  pag.  10. 

Manoel  de  Souza  Coutinho,  Governador 
de  Malaca,  pelo  ieu  mào  governo ,  e  ef- 
pecie  de  traição  com  que  ficou  infama- 

do, íe  perdeo  a meíma Cidade;  pag.341. 
Manoel  Pimentel  de  Souza  ,  Cofmografo 
mór  ,  pag.  646. 

Mar  vermelho.  Quando  fe  celebrou  a  pri- 
meira vez iobre  as  luas  agoas  o  incruen- 

to Sacriricío  da  MilTa  ;  pag.  598. 
Maravilhai  ;  pag.  218.  28.  $7.  144.  182. 

227.233.2i8.279.  29b.327.336.443.. 
55j.  574.607. 

S.  Marcial  Mártir  ;  pag,  682. 
S.  Marciana.  Huma  das  9.  Irmans  Márti- 

res Portuguezas ;  pag.  1 1 1 . 
B.  Margarida  Fernandes,  Dominica  p.106. 
Margarida  de  S.  Paulo  ,  Religiofa  Domi- 

nica de  Lisboa  ;  pag.  21. 
Margarida  dejefuz,  fundadora  regular 

de  S.  Cruz  de  Villa-Viçoza ;  pag.  44. 
V.  Marianna  da  Madre  de  Deos  ,  fundado- 

ra do  Convento  de  Barro ;  pag.  23. 
D.  Maria  Auna  Vitoria  ,  Princeza  do  Bra- 

zil ,  N.  Senhora  ,  quando  nafceoj  p.  542. 
D.  Maria ,  Rainha  de  Portugal ,  legunda 

mulher  delRey  D.  Manoel ;  pag.  404. 
J).  Maria ,  Infante  de  Portugal ,  filha  del- 

Rey D.  Affònfo  IV.  Seus  defpoforios. 
Onde ,  quando  ,  e  com  quem  ;  pag-  514. 

D.  Maria  ,  Infante  de  Portugal  ,  filha 
dos  Reys  D.  Manoel ,  e  de  fua  terceira 
mulher  D.  Leonor ,  quando  ,  e  a  que  foy 
a  Badajoz ;  pag.  1  \a+ 

/  CE. 
D.  Afaria  (  A  Senhora  )  filha  delRev  D. 

joaóiV.  pag.  229. 
D.  Maria  ,  Infante  de  Portugal ,  filha  dos 

Infantes  D.  Pedro  ,  depois  Rey  I.  do  no- 
me ,  e  D.  Confiança  ,  quando  nafceo ; 

pag,  582. 
V.  Maria  do  Lado,  fundadora  do  Recolhi* 

mento  ,  depois  Convento  do  Louriçal  ; 

_Pag-693- D.  Maria  de  Guada  Lupe  Lancafiro, Yorwx- 
gueza ,  filha  dos  Duques  de  Aveiro  ,  Du- 
queza  de  Maqueda.Suas  virtudes,e obras 
pias  ,  e  morte  ;  pag.  240. 

D.  Maria  Martins"  Taveira  ,  irmã  de  S. 
António,  de  que  Convento  foy  Religio- 

fa ,  e  quando  ,  e  com  que  aíliítencia  mor- 
reo;  pag.  293. 

D.  Maria  Ur  fala  de  Abreu ,  militou  como 
valerozo  Soldado  ;  pag  415. 

Maria  da  Cruz  ,  de  quem  foy  filha  ,  e  em 
que  Convento  perfeita  Religiofa  ;  p.  2  5« 

Maria  Magdalena  de  Jeju  ;  filha  dos  Con- 
des da  Ericeira  ,  Religiofa  do  Convento 

da  Madre  de  Deos  ;  pag.  442. 

S.  Marinha ,  huma  das  9'.  irmans  Mártires 
Portuguezas  ;  pag.  u  1  • 

V.  P.  Martim  Lourenço  ,  hum  dos  funda- 
dores da  Congregação  de  S:  Joaõ  Evan- 

gelifta  ;  pag.  46  j  . 
D.  Martim  de  Freitas.  Sua  rara  fidelidade» -pag.  31. 

D.  Martim  I  anhes  de  Barbuda,  Grão  Mef- 
tre  da  Ordem  de  A3cantara,quando  mor- 
reo  ,  onde  jaz  fepultado,  e  com  que  le- 

treiro ;  pag.  683. 

D.  Martim  Pires  de  Oliveira,  Areebifpo 
de  Braga  ;pag.  Si  r. 

Martim  Affonfo  da  Mello.  Entra  à  força  de 
armas  a  Cidade  de  Ampaza,  e  manda  de- 

golar ao  íeu  Rey  em  iheatro  publico ; 

pag.  148. Confegue  gloriola  vitoria  dos  Pveys  de 
Cole,  edaC,arceta,  pag.  244. 

Entra ,  e  arraza  a  Cidade  de  Mombaça  ; 

pag.  398. Martim  Ajjonjo  de  Souza.  Entra  ,  à  força 
de  armas ,  a  praça  de  Damão  ,  e  arraza 
fua  Fortaleza  ;  pag.  3. 

Defcobre  o  Rio  de  Janeiro ,  e  quando ; 

pag.  4. Deícobre  na  nova  Luíitania  aProvincia  de 
S.  Vicente ;  pag.  140. 

Confegue  de  Pate-Marcar  huma  infigne 
vitoria;  pag-  274. 

Leva  em  lua  Companha  -  Q  Francifco Xavier , 
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Xavier,  quando  foy  por  Governador  da 
Índia  ;  pag.  J.84. 

Marfim  Vajqmz  da  Cunha.  Proeza ,  que 
obrou  em  hum  encontro,  que  teve  com 
os    aiielhanos;  pag.  5i5. 

S.  Matinha  Dimiienfe ,  Biípode  Dume ,  e 
Arcebii  pode  Braga  ;  pag  476. 

Quando  foy  achado  leu  corpo  ,  e  onde  íe 
venera  ;  pag.  2*3. 

V.  Martinho  ;  Prior  de  Soure  ;  pag.  1 8  $. 
V.  Fr.  Martinho  de  S.  Maria ,  b  undador 

da  Provinda  da  Arrábida  ;  pag.  20. 
Fr.  Martinho  Pereira,  Religiofo  da  v  agra- 

da Ordem  de  Chriíto,  livros  que  com- 
poz ,  e  de  que  idade  faleceo ;  pag.  100. 

Mártires.  OsJinco,  chamados  de  Marro- 

cos ;pag.  104.  e  10 5". .  Quatro  Religioíos  da  Companhia ,  quan- 
do ,  e  onde  padecerão  martírio;  pag.  88. 

As  9.  Irmans  Mártires  Poríuguezas  ,  on- 
de nafceraó  de  hum  parto ;  pag.  1 1 1 . 

Matthias  de  Albuquerque.    Alcança  em 
Malaca  huma  vitoria  naval ,  e  quando  ; 
pag.  1. 

Sendo  Governador  de  Pernambuco  to- 
.  maó  os  Holandezes  a  Cidade  de  Olinda, 

e  o  Arrecife  ;  pag.  283. 
S.  Matrona ,  Virgem  Portugueza;  pag.^Si. 
S.  Matutino.  Mártir;  pag.  682. 
«5*.  Mandalo ,  Mártir ;  pag.  264. Maurício ,  Arcebii  po  de  Braga ,  Anti  papa; 

pag.  656. 
S.  Maxencia  ,  Matrona  Portugueza  ;  699. 
Mazagaõ.  Tem  principio  o  famozo  cer- 

co deita  praça  ;  pag.  441. 
Proíegue  o  meírno  cerco ;  pag.  617. 
Aílalto  Real ,  que  os  Mouros  deraõ  contra 
a  meíma  praça  ;  pag.  673. 

Daò  os  Mouros  outro  aílalto  Real  à  mef- 
ma  Fortaleza,  e  deixaõ  aos  Portugue- 
zeshuma  illuítriííima  vitoria ;  pag.  703. 

T>.  Meei  a  Lopes  de  ií^m  Rainha  de  Portu- 
gal,mulher  delRey  D.;Sancho  II  p.?573. 

Mecia  da  Conceição ,  Religioia  de  Santa 
Clara  da  Caftanh  eira;  pag.  18. 

Mecia  Pimenta.  Sua  grande  peregrinação. 

Mem  de  ̂ '.Alcançados  Francezes  huma vitoria  no  Rio  dejaneiro  ;  pag.  129. 
V.  Mendo  de  Ciabra  ,  Eremita  da  Serra  de 

OíTa ;  pag.  1 5o. 
Meflino,  Curioía  intrepretaçaó  que  deu  ao 

Cometa,   que  appareceo  no  anno  de 
1580.ppg.474. 

A  Miguel ,  filho  delRey  de  Portugal  D> 

ICE.  fi7 

Manoel,  e  de  íua  primeira  iríulherD  Ifa- 
bel,quandofoy  jurado  Príncipe  ;  p  403* 

D.  Miguel  (O  fenlior )  filho  delRey  O.  Pe- 
dro II.  com  quem  foy  cazado  ,  e  quando morreo  no  Tejo  ;  pag  91 j 

D.  Miguel  de  Nororha^G  >ndedeLinhares  } 
fuás  heróicas  acçoens  politicas ,  e  mili- 

tares ;  pag.  308.  ekg. 
Milagres.  Vide  Maravilhas. 
Mina.  Quando ,  e  por  quem  íe  fundou  eíla 

Fortaleza  ,  e  Cidade  ;  pag.  133. 
Mijja.  Vide  Mar  Vermelho. 
Moçambique.  DelcripçaÕ  defta  Ilha  ,  e  tra- 

to de  feus  moradores,  e  quando,  epor 
quem  foy  deicuberta  ;  pag.  q6  í .  e  feg. 

Monjlros.  Quando  naiceo  em  Goa  hum 
horrendo ;  pag.  42^ 

Noticia  de  dous  nafeidos  em  Lisboa ,  e 
quando ;  pag.  604. 

Outro  notável  em  Villa-Viçoza;  pag.  614. 
Montijo.  Celebre  vitoria  ,  que  neíle  lugar 

alcançarão  os  Portuguezes  contra  os  Caf- telhanos;  pag.  142. 
Motim  Noticia  de  hum  fatal  íuecedido  em. Lisboa ;  pag  647. 

Mulheres.  Varonil  refoluçaõ  das  Portugue- 
zas  de  C,afim  ;  pag.  1 59. 

As  de  Golim  lançarão  fogo  às  fuás  mef- 
mas  embarcaçoens  ,  por  naò  chegarem 
às  maõs  dos  inimigos  ;  pag.  303. 

As  da  povoação  de  S.  Lourenço  em  Per- 
nambuco obrarão  maravilhas  contra  os 

Holandezes ;  pag.  432. 

Refoluçaõ, que  duas  tomarão  na  perda  de Malaca; pag   343. 

Valor  de  huma  em  defença  da  Fé;  p-275". Caio  maravilhoío  que  fuecedeo  a  huma  , 

acuíàda  falfamente  de  adultera;pag.55"7. As  que  foraõ  valeroíbs  íoldados  ;  pag. 

41 5.  540. 
As  de  Moçambique  naó  faõ  oftendidas 
dos  Tubaroens  ;  pag.  363. 

N 
JSJAzareth  (  N.  Senhora  de)  onde  fe  ve* 

nera  a  fua  imagem  com  eíle  titulo  ,  e 
por  quem  ,  e  quando  foy  trazida  a  eíle 
Reyno;pag.495. 

S.  Narcizo ,  Portuguez  >  Bifpo  ,  e  Mártir -7 

pag.  46  6. Naufrágios.  Pag.  74.  80.  Ri.  12?.  294. 

33°- 339- 378  379-4s4  616.  624.  ̂ 97. 
V,  Fr,  Nicolao  de  Melle ,  Eremita  de  S. 

Agol- 
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Agoítinho  ,  onde  ,  e  quando  foy  quey- 
mado  vivo  em  ódio  da  Fé  ;  pag.  20. 

Fr.  Nicolao  do  Rozario  ,  Dominico. Morre 
afleteado  pela  Fe.  pag;  602. 

Fr.  Nv.twdo  Rozario  ,  Trino  ;  pag.  461. 
D.  Nv.no  Ahares  1  creira.  Conlegue  dos 

Gaite]  kar.os  a  primeira  famoza  vitoria 
junto  aos  Atoleiros  no  Alemtejo ,  e  quã- 
do  ;  pag.  I77.eteg. 
Quando,  e  por  quem  foy  elegido  Condef- 
tavel  de  Portugal ;  pag.  5j%. 

Nuno  Ahares  Botelho.  Peleja  trez  vezes 

contra  huma  Armada  de  Inglezes ,  e  Ho- 
landezes ,  que  lhe  fugirão ,  e  quando  ; 
pag.  310  eíeg. 

Nuno  da  Cunha  heroe  famozo.  Arraza  a 
Fortaleza  de  Baçaim,  e  quando;  pag.  34. 
Quando  deftruhio  a  Ilha  de  Beth  com  ge- 

ral mortandade  de  feus  defenfores  ,  da 
qual  fe  denominou  Ilha  dos  mortos  > 
pag.  239. 

Intenta  a  conquifta  de  Dio ,  e  a  combate 
com  grande  ardor;  pag.  282. 
Com  que  motivo  foy  a  Dio ,  e  morte  que 
teveSoltaõ  BadurKey  de  Cambaya,e  quã- 
do  ;pag.2 66.  e  íeg. 
Quem  foraó  feus  pays  ;  quanto  tempo 
governou  a  índia ;  luas  proezas  milita- 

res; onde,  e  por  quem  foy  armado  Ca- 
valleiro ;  onde  ,  e  quando  morreo  ;  pag. 

3  90.  e  íeg. 
Nuno  da  Cunha ,  arrogante ,  e  temerário 

Cavalleiro.  Suas    proezas  ,  e  morte  ; 
PaS-393 

Nuno  FeH  andes  de  Ataide.  Toma  em  Afri- 

ca a  '  idade  de  Tedneít ,  ea  faz  tributa- 
ria aos  Reys  de  Portugal ,  e  quando  ; 

-Pag-i*- 
Suas  proezas,  e  morte;  pag.  140.614; 
652i58. 

Nuno  Gonçalves  de  Faria.  Obra  huma  ac- 
ção illuftrilfima  ;  pag.  1 1 5. 

Nuno  Monteiro.  Acçaõ  eftupenda  que  obrou 
em  Malaca ,  e  lua  morte  ;  pag.  172. 

Nuz  (  Prociflaò  dos  )  onde ,  e  porque  mo- 
tivo fe  faz;  pag.  io5. 

O 
Q  Dive/las-  Quem  foy  o  fundador  deite 

'  fumptuofo  Convento  de  Religiofas  de 
Cifter.  p  49  Quando  fe  lançou  a  fua  pri- 

meira p  edra  Deferi  pfaó  da  forma  da  fua 
Igreja.p  3J2.  Quando  nella  fe  principiou 

C  E. 

o  Culto  Divino ,  e  quem  foy  fua  primei- 
ra Abbadeça  ;  pag.  375. 

Olinda,  Quando  foy  conquiítada  efta  Ci- 
dade em  Pernambuco  pelos  Hollande- 

zes  ;pag  284. 
S.  Optato  Marúr.  pag.  682. 
Ordens.  A  dos  Cavalleiros  do  Templo  , 

que  Portuguezes  foraó  na  Siria  dos  teus 
primeiros  fundadores  ;  e  qual  o  primei- 

ro em  Portugal,  png.  637. 
Que  Pontífice  a  extinguio;pag.  368. 
A  dos  Cavalleiros  de  Chrifto  em  Portugal 

por  quem  foy  fundada  ;  e  quando ;  pag-. 
49.  368. 447.  Por  quem  foy  confirmada ; 

pag.  448. A  dos  Cavalleiros  do  Tufaõ  de  ouro  ,  por 
quem  foy  inftituida ,  porque  motivo  ,  e 
quando ,  e  quaes  íèjao  as  fuás  iníignias, 
e  Tutelares ;  pag.  7 1 . 

A  dos  Religioíbs  Eremitas  de  S.  Agoíti- 
nho ,  por  quem  foy  admitida  nefte  Rey- 

no;  pag.  5o8. 
A  dos  melmos  Eremitas  Defcalços  ;  quem 
a  introduzio  em  Portugal;pag.  341.  $55» 
A  de  S.  Bento.  Quem  foy  o  feu  primeiro 
filho  que  entrou  neíte  Reyno ;  pag.  603 . 

A  de  N.  Senhora  do  Carmo  ,  por  quem 
admitida ;  pag.  5o8. 

A  de  Cifter  ;  quaes  foraó  em  Portugal  dos 
feus primeiros  fundadores ;  pag.  29.453. 

A  dos  Cónegos  Regulares  de  S.  Agoíti- 
nho ,  quem  foy  hum  dos  feus  primeiros 

fundadores  em  Portugal ;  pag.  292. 
A  de  S.  Francifeo  ;  por  quem ,  e  quando 
foyadmitida  nefte  Reyno  ;  pag.  5o8. 

Da  Província  da  Arrábida  da  mefm  a  Or- 
dem de  S.  Francifeo  ,  quem  foy  o  Fun- 

dador ;  pag  20. 

A  de  S  Flieronymo  ,  por  quem  foy  fun- 

dada em  Portugal ;  pag.  2  5". 
A  da  Hofpitalidade ,  quê  foy  o  feu  funda- 

dor ,  e  porque  Pondrice  foy  confirmada; 

pag.  409.  411. 
A  de  S.  Domingos  ,  por  quem  foy  admi- 

tida em  Portugal ;  pag.  5o 8. 

A  da  Santiífima  Trindade  ,  quem  a  admi- 
tio  nefte  Reyno  ;  ibidem. 

A  dos  Cónegos  Seculares  da  Congregação 
de  S-  Joaõ  Evangelifta   em  Portugal , 
quando  teve  principio  ,  e  quem  foy  hum 
dos  feus  primeiros  fundadores ;  pag.464. 

S.  Ordonho  ,  Monge  de  S.  Bento,  Bifpo  de 
Aftorga;  pag.  323. 

S.  Orencio  Martir,onde  padeceo;pag.264. 

S.OrcnciOy  quando  padeceo  martirio  na 

Cida- 
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Cidade  de  Beja  ;  pag.  139. 

Ormuz  (  Cidade  de  )  pag.  122.310.  333, 
513-568. 

et)  Adroado  Real.  Quando  fe  lhe  unirão  to- 
das as  Dignidades  ,  Conezias  ,  e  Bene- 

fícios da  antiga  Cathedral  de  Lisboa  ; 

pag.  41 6. 
Para  (  Gram  )  Quando,  e  à  inftancia  de  que 

Rev  de  Portugal  fe  erigio  o  feu  Bifpado; 

S.  Paterno  ,  Arcebifpo  de  Braga ,  como 
Primaz  das  Hefpanhas  prezidio  a  hum 
grande  concilio  ,  e  quando  morreo  > 

pag.  5oo. 
S.  Patrício  ,  Mártir  ;pag.  193. 
patriarca  L  de  Lisboa.  Quando  ,  e  por 
quem  tomou  poífedefta  dignidade;p  6j4 
Quando  ,  e  com  que  íolemnidade  fez  em 
Lisboa  a  lua  entrada  publica  ;  pag.  262. 
Quando  lhe  fez  EIRey  D.  Joaõ  V.  N.  Se- 

nhor doação  Real  de  220.  marcos  de 
ouro  todos  os  annos ,  e  do  rendimento 
de  huma  grande  Liziria  ;  pag.  549. 

S.  Paula  ̂ 7rg£W,quando  faleceo  pag.  1  Si. 
S.  Paulo  ,  Mártir  ;  onde  padeceo  com  S. 

Germana,  huma  da  9.  Irmans  Bracaren- 
fes;pag.  121. 

S.  Patào.  Onde  padeceo  martírio  com  os 
Santos  Elias  ,  e  Ifidoro  ;  pag  636. 

S. Paulo  ,  Bifpo de  Merida ;  pap.  376. 
D.  Paulo  de  Lima  Pereira.  Alcança  na  bar- 

ra de  Dabul  huma  gloríofa  vitoria;  p.  60. 
Sendo  Capitão  de  Baçaim  confegue  ou- 

tra dos  Reys  de  Cole ,  e  Carceta;  p.  244. 
Quando  naufragou  ,  e  morreo  ;  pag.  697. 

Paulo  de  Palácios.  Suas  oceupaçoens  ,  le- 
tras ,  e  livros  que  efereveo ,  e  quando 

morreo; pag.  565. 
Paulo  Dias  de  Novais.  Alcança  huma  iníi- 

gne  vitoria  de  hum  Rey  de  Angola  j 

pag.  202. 
Paulo  de  Parada.  Cargos  que  oceupou , 

fuás  proezas ,  e  quando  morreo  ;  p.  5"2o. 
*5'.  Fr.  Payo ,  Dominico ,  primeiro  Prior  do 

Convento  de  S.  Domingos  de  Coimbra ; 

pag.  616. 
D. Payo  Peres  Corrêa,  Grão  Meítre  da  Or- 

dem de  Santiago.  Suas  proezas ,  e  quan  • 
do  morreo ;  pag.  63.  e  243. 

Pazes.  Onde  ,  e  quando  fe  ajuítaraô  a  pri- 
meira vez  entre  os  Reys  D.  Fernando  de 

Portugal ,  e  D.  Henrique  II.  de  Caftella  _$ 

C  E.  710 

pag.  54 t.  Onde,  e  quando  feajuftaraõ 
fegunda  vez  ,  aviftando-le ,  os  mefmos Reys;  pag.  473. 

Onde ,  e  quando  íe  publicarão  entre  Por- 
tugal ,  e  Suécia  ;  pag.  38. 

Onde  ,  e  quando  fe  ajuíiaraô  entre  Por- 
tugal ,  e  França  ;  pag.  6*2. 

Quando.e  onde  fe  ajuftaraõ  entre  os  Reys 
de  Portugal ,  e  Caftella  ;  pag.  260. 

E  quando  íe  publicarão  ;  pag.  422. 
Ondô ,  e  quando  fe  ajuftaraõ ,  e  publica- 

rão outras  entre  Portugal ,  e  Caftella  ; 

pag. 583. 
Com  que  pompa ,  e  mageftade  fe  avilta- 

rão, e  celebrarão  pazes  o  Vice-Rey  da 
índia  D.  Francifco  Coutinho  Conde  de 
Redondo ,  e  o  C,amori,Rey  do  Malavarj 

pag.  363. 
Pedr alves  Cabral.  Defcobre  a  America ,  ou 
Nova  Luíitania  ,  e  quando  ;  pag.  669. 

Da-íé  noticia  defta  nova  parte  do  mundo, 
do  feu  Clima  ,  e  coftumes  de  feus  habi- 

tadores ,•  ibidem. 
Quando  defcobrio  a  Provincia  de  Porto 
feguro.  Sua  defcripçaõ  ;  pag.  472. 
Com  que  folemnidade  pardo  de  Lisboa 
por  Capitão  Mór  da  fegunda  Armada  , 
que  foy  à  índia  ;  pag.  411. 

Defcobre  a  Cidade  de  Cananor,  e  a  obri- 
ga a  ajuftar  pazes  com  EIRey  de  Portu- 
gal ,  e  quando ;  pag.  í  04. 

S.  Pedro  de  Rates.  Primeiro  Chriftaõ  ,  pri- 
meito  Bifpo ,  e  primeiro  Mártir  da  Eu- 

ropa ,  Convertido ,  e  Sagrado  por  San- 
tiago ;  natural  de  Braga  ;  fuás  acçoens , 

e  converfoens ;  onde  padeceo  martírio  , 
e  jaz  fepultado  ;  pag.  680. 

S.  Pedro  de  Alcântara.  Foy  hum  dos  pri- 
meiros filhos  da  Arrábida  em  Portugal ; 

pag.  20. 
B.  Fr.  Pedro  ,  Leigo  Dominico ,  onde,  e 

quando  morreo  ;  pag.  62. 
B.  tr  Pedro  da  Guarda  ,  Leigo  da  Ordem 

dos  Menores  ,  quando  morreo  com  opi- 
nião de  Santo  milagrofo  ;  pag.  248. 

D.  Pedro  Fernandes  Sardinha ,  primeiro 
Bifpo  do  Brazil ,  varaò  íingular  em  letras, 

e  virtudes ;  quando,  e  de  que  modo  mor- 
reo; pag  338. 

Z>.  Pedro  I.  Rey  de  Portugal.  Onde,  e  quã- 
do  nafceo  ;  pag.  646. 

Quando  celebrou  defpoforios  com  a  In- 
fanta D.  Conftança  ;  pag.  2 14. 

Quando  ,  e  onde  cafou  com  D,  Ignez  de 
Caftro;pag.  6. 

Zzzz  Onde 
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Onde  ,  quando  ,  e  com  que  fplemnidade 
a  fez  coroar  Rainha,  depois  de  fepulta- 
da  ,  e  ie  tresladou  leu  corpo  para  Alco- 

baça ;  pag.  676. 
Suas  acçoens  ,  morte ,  e  fepultura  ;  pag. 
11$.  eteg. 

D.  Pedro  II.  Rey  de  Portugal.  Quando 
nalleo ;  pag  682. 

Quando  foy  jurado  Princepe  deite  Reyno; 
pag.  1 65.  e  feg.  Quando  fe  celebrarão  as 

,    luas  primeiras  vodas ,  e  com  quem  ;  pag. 
55i  Com  que  pompa,  e  mageílade  re- 

cebe em  Lisboa  ao  Archiduque  Carlos  , 
depois  VI.  Emperador  ;  pag.  4 1 9.  e  íeg. 

D.  Pedro ,  Condeítavel  de  Portugal ,  quan- 
do foy  jurado  Rey  de  Portugal,  e  Conde 

de  Barcelona  7  pag.  145'.  e  íeg. D  Pedro  ,  Infante  de  Portugal ,  filho  del- 
Rey  D  Sancho  I.  quando  naíceo;p.  499. 

V.  Pedro  de  Bafio ,  L:ugo  Jefuita,  onde 
faleceo  com  opinião  de  Santidade  ;  pag 
369.ef:g. 

Pedro  de  Alpoim ,  Congregado  do  Orató- 
rio de  Lisboa  ;  fua  virtude ,  e  morte  ; 

pag.  3  24.  e  íeg. 
D  Pedro  da  Cofia ,  Bifpo  do  Porto ,  Ofma, 

eLeaó.  Suas  virtudes  ,  fundaçoens,  mor- 
te ,  e  fepultura  ;  pag.  312. 

D.  Pedro  de  Figueiró, Cónego  Regular  de  S. 
Cruz  de  Coimbra-  Em  que  linguas  era 
veríado ,  e  que  livros  efcreveo  ,  e  quando 
morreo  jpag.  73. 

D.  Pedro  de  Almeida,  Capitão  de  Baçaim, 
quando    conquiítou  a  Ilha  de  Balzar; 

pag.  Joi. 
D.  Pedro  de  Souza  ,  Conde  do  Prado  ,  Ca- 

pitão de  Azamor ,  intenta  a  Conquiítada 
G  ram  Cidade  de  Marrocos  ,  e  fe  retira 

fem  effeito  ,  e  fem  perda  ,  e  quando  -y 
pag.  662. 

Pedro  de  Anhaya.  Levanta  huma  Fortale- 
za em  Sofala ,  e  faz  Rey  da  terra  ao 

Mouro  Acotes  por  fer  amigo  dos  Portu- 
guezes,e  porque  motivo;pag.  io5.  eíeg. 

Pedro  de  Ata-de.  Capitão  da  Cidade  de 
Cota ,  a  defende  valeroíamente  do  Raju 
com  grande  mortandade  dos  inimigos  y 

pag.  255. 
Pedro    Cezar  de  Menezes.  Padece  hum 

laitimofo  naufrágio  na  viagem  de  An- 
gola ,  e  quando  ;  pag.  80. 

Pedro  Fernandes  de  Chaves  ,  Capitão  de 
Tete,he  morto  pelos  Muzimbascom  to- 

dos os  companheiros  por  falta  de  caute- 
la ,  pag,  602. 

ICE. 
Pedro  Jaques  de  Magalhacns.  Sendo  Ca- 

pitão General  da  Armada,  reftaura  o  Ar- 
recife de  Pernambuco  ;pag.  161- 

Pedro  da  Site  a  de  Menezes.  Conlegue  hu- 
ma vitoria  naval  na  Coita  do  Malavar ; 

pag.  206. Fr  Pedro  de  Alverca  ,  Trino ,  CathedratU 
co  de  Prima  na  UniveFÍidade  de  C  ,,ara- 
goça ,  Provincial ,  e  Reformador  da  mef- ma  Província; pag  306. 

Fr.  Pedro  de  Amarante ,  Leigo  da  Ordem, 
dos  Menores ,  onde  faleceo  íanta  mente^ 

pag.  536. P.  Pedro  de  S.  Maria,  da  Congregação  do, 
Evangelifta,  iníigne  Miílionarioj  p.  246. 

Pedro  Martins  Pereira-  Sua  virtude,  e  oc- 
cupaçaõ  ■>  pag.  142. 

S.Pelagia.  Onde,  e  quando padeceo  mar* tirio  j  pag.  494 

Peregrinação.  Notável  a  de  huma  mulher ; 

pag-  23. Pernambuco. Reítaura-íe  do  poder  dos  Hol- 
landezes  jpag.  161.  171.  166.  299.431. 
45o.  468.  5o2.  649. 

PeroQallego:  Qual  foy  lua  pátria,  equaes 
luas  valeroías  ,  e  temerárias  acçoens  \ 

pag  382 
Peyxes  de  extraordinária  grandeza  j  pag, 

77.214  263.640  663. 
S.  1  ia.  Onde ,  e  quando  padeceo  martirio; 

pag- 121. 
S.  Pigmento  ,  Bifpo  de  Dume ,  varaõ  San- tiílimo  ipag.  197. 

Poefia.  Foraõ  nella  infignes  os  Portuguezes: 
Recefvinto  Abbade ,  pag.  380.  Erancif- 
co  de  Sá  de  Miranda  ;  pag.  ̂ 55.  Jorge  de 
Monte  Mayor ;  pag.  347.  Thomé  Cor- 

rêa pag.  172.  António Barboza  Bacellar; 
pag  269.  Violante  do  Ceo  ;  pag.  13  5. 

S.  Policarpo  ,  Arcebiípo  de  Braga ,  quan- 
do padeceo  martirio  ;  pag.  1 60. 

Porto.  Deita  Cidade  quem  foy  o  primeiro 

Bifpo  ;  pag.  68o- 
Quando  ,  e  com  que  folemnidade  fe  ceie* 
braraó  neíta  Cidade  as  vodas  delRey  Dt 
Joaó  I.  com  a  Rainha  D  Filippa ;  p  203. 

Potamio.  Arcebiípo  de  Braga,  onde ,  e  quã* 
do  morreo  j  pag.  1 9. 

Prefie  João.  Manda  Èmbaxador  a  EIRey 
D.  Manoel  j  pag.  360.  Quando,  epor. 
quem  lhe  foy  reítituido  y  pag.  598.  Da- 
fe  noticia  dos  íeus  titulos  ;  do  modo  de 
criar  os  Infantes  ;  da  ley  que  fe  profefla 
naquellas  terras  ,  e  do    Clima    delia  >  - 

pag.  600. 

PV<7- 
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Prodígios.  Os  que  fuccederao  no  Convento 

de  5.  Francilco  de  Alemquer  ;  pag.  336. 

Irocvf  evs  ,  pag.  20.  io5"  1  Sy  426.  55y. S.  Primitivo ,  Mártir  ;  pag.  682 
S.  Primitivo.  Onde,  e  quando  padeceo 

martírio  com  4.companheiros;pag.37Ó. 
Princeza.  Qual  foy  a  primeira ,  que  teve 

eíte  titulo  em  Portugal ;  pag  220. 
Príncipe,  Quem  foy  o  primeiro  dos  primo- 

génitos dos  Reys  de  Portugal ,  a  quemíe 
deo  eíte  titulo  ;  pag.  101. 

Os  Príncipes  doBrazil  NoíTos  Senhores, 
com  que  pompa ,  e  mageftade  íizeraó 
em  Lisboa  a  lua  entrada  publica;  p.  2Í6. 

S.  Prifco  ,  Mártir;  pag.  264. 
S.  Publio  ,  Mártir ;  pag.  682. 

o. 
Q  Vilife.  Hum  Irmaó  defte  Rey  he  dego- 
*£ lado  publicamente,  quando,  porque 

ordem  ,  e  cauía  ;  pag.  578. 
Quiloanje ,  Rey  do  Certaõ  de  Angola ,  he 

vencido  gloriofamente ,  e  por  quem,  e 
■   quando  ;pag.  202. 
S.  Quintiliano.  Onde ,  e  quando  padeceo 

martírio  com  S.  Engracia  ,  e  feus  com- 
panheiros ;pag  682. 

S.  Quitéria.  Onde,  e  quando  padeceo  mar- 
tirio  ;  pag  530. 

$ .  Quitéria.  Huma  das  9.  Irmans  Mártires 
nakidas  de  hum  parto  ;  pag.  1  í  1. 

R 
J^  Aes  Hamet.  Quem  foy  ,  e  qual  fua  mor- 

te ,   e  p*or  ordem  de  quem  ,  onde  ,  e 
quando  ,  e  porque  motivo  ;  pag.  5"ótf. Rabo  ,  Mouro  ,  mata  a  Nuno  Fernandes  de 
Ataide  ,  Capitão   de  C,afim ,  quando  , 
e  porque  occaziaó  ;  pag.  1Í8. 

D. Rafael Bluteau Clérigo  Regular,  onde 
floreceo,  que  obras  compoz,   e  de  que 

;    idade  morreo  ;  pag.  262. 
Quando, e  porque  motivo  recitou  em  Lis- 

boa trez  oraçoens  ;  pag.  147. 
Rainha Santa.  Vide  S.  Ifabel. 
D.  Ramiro  ,  Rey  de  Leaó ,  que  doação  fez 

ao Moítciro de  Lorv/íõ  ;pag.  197. 
.D.  Ramon.  Conde  de  Barcelona.  Seu  cafa- 

mento  com  a  Infante  D.  Mafalda,  filha 
;  dos  Reys  D.  Afrbníb  Henriques,  eD. 
'    Mafalda  ,  pag.  1 84. 

D  1  C  E.  7i% 
S.  Raymunâo.  Qual  foy  fua  pátria,  occupa- 

çaõ,  e  morte  , pag.  5jz. 
D.  Raymundo  ,  Bifpo  de  Coimbra ,  foy  o 

primeiro  ,  que  ordenou  íe  rezaíie  em 
Portugal  do  myílerio  da  Conceição ,  e 
quando;  pag.  5o5\ 

D.  Raymnvda  ,  Infante  de  Portugal ,  filho 
dos  Reys  D.  Sancho  I.  e  D.  Dulce  ,  on- 

de ,  e  quando  naíceo  ,  e  onde  jaz  lepul- tado  ;  pag.  417. 

Regimento.  He  digno  de  memoria  o  que 
deo  EIRey  D.  Sebaftiaó  a  D.  Luiz  de 
Ataide  Viío-Rey  da  índia  ;  pag.  437. 

Recejvinto  Abbade  ,  Grande  Poeta  ,  e 
Orador ;  pag.  3  80. 

Relíquias.  As  muitas,  preciofas  ,  e  fingu- 
lares ,  que  fe  achao  collocadas  na  Igre- 

ja de  S.  Roque  de  Lisboa,  quem  as  trou- 
xe ,  e  com  que  folemnidade  notável  fo- 

rao  recebidas , e quando  ;  pag.  \5j. 
B.  Remi  fel,  Biípo  de  Vifeu  ,  grande  defen- íorda  I  é;  pag.  39?. 

S.  Renovato,  Ar  cebiipo  de  Merida;  pag. 57. 
Repojla  A  que  le  dá  a  huma  arrebatada 

critica  fobre  a  antiguidade  da  pólvora  ; 

.Pag-?*- A  que  le  da  a  huma  das  da  Alcobaça  il- 
luftrada,  e  vindicada;  pag.  674. 

«F.  Rejlituto ,  Mártir ,  pag.  613. 
S.  Revocata.   Onde   padeceo  martírio  ; 
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que; pag.  295. 

Ode  Lamo  d-golado  do  mefmo  modo 
com  outros  Príncipes ,  quando,e  porque; 
pag.  578.  58 r. 

Rio  dos  bons  finaes.  Quando  ,  e  por  quem 
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Rio  dos  Reys.  Quando ,  e  por  quem  foy 
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pag.  129. 
t>.  Rodrigo  da  Cunha.  Bifpo  do  Porto , 

Arcebiípo  de  Braga ,  e  Lisboa  ,  varaó 
doutúTimo  ;  pag.  27.  efeg. 
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Cafcs  notáveis  futcedidos  nefta  occa- 
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acompanha  aElRey  D.  Rodrigo  ;  onde, 
e  quando  morreo  i  pag.  495. 
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mo de  Lamego  ;  pag.  606. 
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pag.  386. 
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zes; pag.  8. 
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^  Acrilegio.  Hum  atroz,  onde,  e  quando,  e 
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Da-fe  noticia  das  excellencias ,  e  mara- 

vilhas íuccedidas naquella  caza;pag-336. 
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tires ;  pag.  111.. 
S.  Saturnino  Mártir ,  onde  padeceo  com 

feus  companheiros  ;  pag  219. 
D.  Sebaftiaô  ,  Rey  de  Portugal ,  de  quem 

foy  filho  ,  e  quando  nafceo  ;  pag.  1 27. 
Quando ,  e  de  que  idade  tomou  poífe  do 
governo  ,  e  quem  lho  entregou  ;  p.  128. 
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que  deu  a  D.  Luiz  de  Ataide  quando  par- 
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Sebajliaô  Cezar  de  Menezes.  Cargos,  vali- 
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obras  que  efcreveo ,  e  quando  morreo , 
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fio ;  pag.  179.  eíeg. 
P.  Sebajliaô  Barradas ,  Jefuita ,  doutiílimo 
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Sebajliaô  Gonçalves  Tibao.  Deítroe  inteira- 
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pag.  201. Conquiíta  a  Ilha  de  Sundiva,  e  a  fua  For- 
taleza com  horrível  eílrago  ,  e  quando  ; 

pag.  381. 
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S.  Sècimâtn&y  Arcebifpo  de  Braga,  onde 
padeceo  martírio  cOin  S*  Agapio  biípo 

de  Cartagena  ;  pag*  694. 
S.  Senhorinha,  (^uem  foraó  feus  pays,  e 
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e  fepultura  ;pag-  6?  9. 

S.  Septimio.  Onde  padeceo  martírio  ;  p.47. 
D.  Ser  afina  ,  íilha  dos  Duques  de  Bragan- 

ça D.Jayme .  e  D.  Joanna,  com  quem  ca- 
iou, e  onde  morreo  ;  pag.  39. 

S.Setentrío,  Mártir ;  pag.  193. 
S.  í^é^ár/tf^,  Arcebifpo  de  Braga;pag.  195. 
Silves.  Por  quem  foy  tomada  aos  Mouros 

eíta  Cidade;  pag.  03. 
í  Quando  ,  e  por  quem  foy  fundada  a  fua 

Cathedral ;  pag.  5 14. 
S,  Silveftre ,  Arcebifpo  de  Braga  ,  quando 

padeceo  martírio  ;  pag«  621. 
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go  roubo  do  Santiflimo  Sacramento  da 
Igreja  de  S.Engracia  de  Lisboa,pag.  1 03 . 

Sinal  do  Ceo.  Quando  ,  e  quantas  vezes 
appareteo  hum  horrendo  ;  pag.  5o  1. 
Outros;  pag.  170.  e  598. 

Synodo  o  primeiro  Provincial  em  Évora 
quem  o  celebrou ,  e  quando  ;  pag.  J46. 

O  que  le  celebrou  no  Porto  ,  quando  ,  e 
por  quem  ;  pag.  208. 

Curro  Diocelano  em  Évora ;  pap.  21 2. 
Hum  Metropolitano  em  Braga;  pag.476. 
Outro  em  Braga ;  pag.  5i  1 . 
Outro  Metropolitano  em  Lisboa,  e  quan- 

do ;  pag.  489. 
B.  Sizenando  ,  Bifpo  do  Porto ,  Mártir ; 

pag.  r8i. 
B.  A  izevando  ,  difcipulo  de  S.  Bernardo ,  e 

hum  Ccs  rrimeiros  fundadores  Ciílerci- 
enfes  ■  n  Portugal ;  pag  29. 

S.  Sv.cceffo.  Onde*,  e  quando  padeceo  mar- tirio com  S. Engraça;  pag  6b2. 
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270.  290.  294.  3or.  397. 40  j. 429. 430. 
438. 485. 49*- 46?.  381.  382.372.332. 
5  2  5.  5a  5.  546.  601.  609.  6 1 4.6 1 5-  6 1 9. 
622.  641. 
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r^do  Príncipe,  e herdeiro  de  Portuga:  ; 

pag  171. i  .  Thecdojio  II.  Duque  de  Brrgança  ,  de 
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e  Rethorica  ,  de  que  foy  lente  em  Bo- 
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Outra  do  melino  Santo  ;pag.  272. 
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ma  Cidade  ;pag.  290. 
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quando  padeceo  martírio  ',  pag  693. 
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